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يخسنمسب

اْلَعالَِمْيَن(  )َرّبِ  اهلل  !إيكو! )هلِلِ( كاکوڠاني  !أتوي! سكابيهاني ڤوجي  )اْلَحْمُد( 
)َعَلٰى  كوال  ڤيتولوڠ  پوون  )نَْسَتِعْيُن(  اهلل  إڠ  لن  )َوبِهِ(  كابيه،  عالم  مڠيراني  !كڠ! 

لن  ٰى(  )َوَصلَّ أکاما،  ڤركرا  لن  ْيِن(  )َوالّدِ دنيا  ڤركرا  ڤيرا2  إڠتسي  ْنَيا(  الدُّ أُُمْوِر 
كسالمتان  ڤريڠ  لن  َم(  )َوَسلَّ اهلل  کوستي  )اهللُ(  !سنتين!  تعظيم  رحمة  ڤريڠ  موکا2 
محمد  نبي  كنجڠ  !هيا!  ٍد(  )ُمَحمَّ كيتا  کوستي  إڠتسي  َسّيِِدنَا(  )َعَلٰى  اهلل  سنتين 
نبي  كالورکاني  لن  )َوآلِ��هِ(  نبي  ڤرا  ڤوڠكاساني  دادي  !كڠ!  ِبّيِْيَن(  النَّ )َخاَتِم   ^

 )اْلَحْمُد( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
المفرد  االسم  في  بالكسرة  و›اهلل‹ مجرور  الجر؛  و›ل‹ حرف  الرفع؛  )هلِلِ( خبر شبه جملة في محل   

وهو منعوت.
 )َرّبِ اْلَعالَِمْيَن( ›رب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت ومضاف؛ و›العالمين‹ مضاف إليه 

مجرور بالياء في جمع المذكر السالم.
›اهلل‹  إلى  يرجع  الجر  محل  في  مبني  ›ه‹  وضمير  الجر؛  و›ب‹ حرف  االستئناف؛  ›و‹ حرف  )َوبِهِ(   

وتقديم التعدية ›به‹ على فعله يفيد القصر.
 )نَْسَتِعْيُن( فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره ›نحن‹.

مضاف؛  وهي  التكسير  في جمع  بالكسرة  مجرور  و›أمور‹  الجر؛  ›على‹ حرف  ْنَيا(  الدُّ أُُمْوِر  )َعَلٰى   
و›الدنيا‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة في االسم المعتل اآلخر وهو معطوف عليه.

ْيِن( ›و‹ حرف العطف ›الدين‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالّدِ
 )َوَصلَّٰى( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›صلى‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وهو معطوف عليه.

 )اهللُ( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
›اهلل‹  تقديره  مستتر  وفاعله  الفتحة  على  مبني  م��اٍض  فعل  ›سلم‹  العطف  حرف  ›و‹  ��َم(  )َوَس��لَّ  

وهو معطوف.
 )َعَلٰى َسّيِِدنَا( ›على‹ حرف الجر؛ و›سيد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مبدل منه ومضاف؛ 

وضمير ›نا‹ مضاف إليه مبني في محل الجر.
ٍد( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومعطوف عليه ومنعوت.  )ُمَحمَّ

ِبّيِْيَن( ›خاتم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت ومضاف؛ و›النبيين‹ مضاف إليه   )َخاَتِم النَّ
مجرور بالياء في جمع المذكر السالم.

 )َوآلِهِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›آل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ وضمير 
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أنا  !هيا! سكابيهاني، )َواَل َحْوَل( لن أورا  )َوَصْحِبهِ( لن صحابتي نبي )أَْجَمِعْيَن( 
بِاهللِ( كجابا  )ِإالَّ  قوة عبادة  أنا  أورا  لن  َة(  ُقوَّ )َواَل  دايا سوميڠكير سكيڠ دوراكا 

( !كڠ! مها لوهور )اْلَعِظْيِم( تور كڠ مها أکوڠ. كلوان ڤيتولوڠي اهلل )اْلَعِلّيِ

ِم[ ْسلاَ اُن اإْلِ ]أاَْركاَ

ڤيرا2  !أت��وي!  ْس���اَلِم(  اْلِ )أَْرَك���اُن  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
ِإٰلهَ(  الَ  )أَْن  پكسيني  !إيكو!  سويجي  )َشَهاَدُة(  ليما:  )َخْمَسةٌ(  !إيكو!  إسالم  ركني 
اهللُ( كجابا کوستي  )ِإالَّ  دين سمباه  كڠ حق  ڤڠيران  أنا  أورا  ستهوني كالكوهان 
!إيكو! )َرُسْوُل اهلِل( دادي أوتوساني  ًدا( لن ستهوني نبي محمد ^  اهلل )َوأَنَّ ُمَحمَّ

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›محمد‹.
 )َوَصْحِبهِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›صحب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›محمد‹.
 )أَْجَمِعْيَن( توكيد منصوب بالياء في جمع المذكر السالم.

في  بالفتحة  منصوب  ›ال‹  اسم  و›حول‹  للجنس؛  نافية  و›ال‹  االستئناف؛  حرف  ›و‹  َح��ْوَل(  )َواَل   
االسم المفرد.

َة( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية للجنس؛ و›قوة‹ اسم ›ال‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.  )َواَل ُقوَّ
 )ِإالَّ بِاهللِ( بدل في محل خبر ›ال‹ محذوف تقديره ›على الحقيقة‹ ›إال‹ أداة االستثناء ›باهلل‹ ›ب‹ حرف 

الجر: و›اهلل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.
( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )اْلَعِلّيِ

 )اْلَعِظْيِم( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت..
 ))فصل(( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هذا فصل‹.

ْساَلِم( ›أركان‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›السالم‹ مضاف إليه   )أَْرَكاُن اْلِ
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َخْمَسةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
ِإٰلهَ ِإالَّ اهللُ( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›شهادة‹ مرفوع بالضمة في االسم   )َشَهاَدُة أَْن اَل 
المفرد وهي  معطوف عليه ومضاف؛ و›أن ال إله إال اهلل‹ مضاف إليه في محل الجر وهو معطوف 
المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  ›ال‹  اسم  ›إٰل��ه‹  للجنس،  نافية  ›ال‹  مصدرية،  و›أن‹  عليه؛ 
وخبره محذوف تقديره ›معبود بحق‹؛ و›إال اهلل‹ بدل مرفوع من خبر محذوف ›إال‹ أداة االستثناء؛ 

و›اهلل‹ مستثنى.
ًدا َرُسْوُل اهلِل( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن محمدا رسول اهلل‹ مضاف إليه في محل الجر وهو   )َوأَنَّ ُمَحمَّ
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َكاِة( لن ڤريڠ زكاة،  اَلِة( لن جمنڠاكن صالة، )َوِإْيَتاءُ الزَّ کوستي اهلل، )َوِإَقاُم الصَّ
!سڤا!  اْلبَْيِت( لن موڠکاه حج )َمْن(  َرَمَضاَن( لن ڤواصا رمضان، )َوِحجُّ  )َوَصْوُم 

ووڠ )اْسَتَطاَع( !كڠ! كواسا !سڤا! ووڠ )ِإلَْيهِ( مريڠ بيت اهلل !أڤا!ني )َسِبْيال( دداالني.

اِن[ ْيماَ اُن اإْلِ ]أاَْركاَ

ركن2ني  !أتوي!  ْيَماِن(  اْلِ )أَْرَك��اُن  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
اهلل،  !إڠ!  )بِاهلِل(  ينطا ڠيماناكن سيرا  ُتْؤِمَن( سويجي  )أَْن  ننم:  ةٌ(  )ِستَّ !إيكو!  إيمان 
..................................... )َوَماَلئَِكِتهِ( لن مالئكتي اهلل،

معطوف؛ و›أن‹ حرف التوكيد ›محمدا‹ اسم ›إن‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد،؛ و›رسول‹ 
خبر ›إن‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›اهلل‹ مضاف إليه.

اَلِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›إقام‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرود وهو معطوف ومضاف؛   )َوِإَقاُم الصَّ
و›الصالة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

َكاِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›إيتاء‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرود وهو معطوف ومضاف؛   )َوِإْيَتاءُ الزَّ
و›الزكاة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

معطوف  وهو  المفرود  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ص��وم‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َرَمَضاَن(  )َوَص��ْوُم   
ومضاف؛ و›رمضان‹ مضاف إليه مجرور بالفتحة في االسم غير المنصوف.

 )َوِحجُّ اْلبَْيِت( ›و‹ حرف العطف؛ و›حج‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرود وهو مضاف؛ و›البيت‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َمْن( اسم موصول.
 )اْسَتَطاَع( فعل ماٍض في محل النعت وفاعله مستتر تقديره ›من‹.

 )ِإلَْيهِ( ›إلى‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›حج البيت‹.
 )َسِبْيال( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ْيَماِن( ›أركان‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›اليمان‹ مضاف إليه   )أَْرَكاُن اْلِ

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ِستَّ

›أن‹  المبتدإ،  ُتْؤِمَن( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ وهو في محل رفع خبر  )أَْن   
مصدرية؛ و›تؤمن‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة في األفعال غير الخمسة.

 )بِاهلِل( ›ب‹ حرف الجر؛ و›اهلل‹ مجرور وهو معطوف عليه.
 )َوَماَلئَِكِتهِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›مالئكة‹ مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو معطوف ومضاف؛ 
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)َوُكُتِبهِ( لن ڤيرا2 كتابي اهلل، )َوُرُسِلهِ( لن ڤيرا2 أوتوساني اهلل، )َوبِاْلَيْوِم اآْلِخِر( 
ِه( لن  لن دينا أخير، )َوبِاْلَقَدِر( لن ڤسطين )َخْيِرِه( !هيا! باکوس2سي ڤسطين )َوَشّرِ

أال2ني ڤسطين )ِمَن اهللِ ىىلاعت( إيكو سكيڠ اهلل ىىلاعت.

ْعناَى لاَ إِٰلهاَ إِلاَّ اهللُ[ ]ماَ

!أتوي!  لن  اهللُ(  ِإالَّ  ِإٰلهَ  اَل  )َوَمْعَنى  !إيكو! فصل سويجي  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
 ) معناني كلمة ال إله إال اهلل !إيكو! )اَل َمْعبُْوَد( أورا أنا ڤڠيران كڠ دين سمباه )بَِحٍقّ

كلوات حق )ِفي اْلُوُجْوِد( إڠدالم وجودي )ِإالَّ اهللُ( كجابا کوستي اهلل.

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›اهلل‹.
ومضاف؛  معطوف  وهو  التكسير  جمع  في  بالكسرة  مجرور  و›كتب‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوُكُتِبهِ(   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›اهلل‹.
ومضاف؛  معطوف  وهو  التكسير  في جمع  بالكسرة  مجرور  و›رسل‹  العطف؛  ›و‹ حرف  )َوُرُسِلهِ(   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›اهلل‹.
 )َوبِاْلَيْوِم اآْلِخِر( ›و‹ حرف العطف؛ ›ب‹ حرف الجر ›اليوم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 

معطوف ومنعوت؛ و›اآلخر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.
وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  ›القدر‹  الجر  حرف  و›ب‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوبِاْلَقَدِر(   

معطوف ومبدل منه.
 )َخْيِرِه( بدل ›خير‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في 

محل الجر يرجع إلى ›القدر‹.
ِه( ›و‹ حرف العطف؛ و›شر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف   )َوَشّرِ

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›القدر‹.
 )ِمَن اهللِ ىىلاعت( ›من‹ حرف الجر؛ و›اهلل ىىلاعت‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )َوَمْعَنى اَل ِإٰلهَ ِإالَّ اهللُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›معنى‹ مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة في االسم المعتل 

اآلخر وهو مضاف؛ و›ال إلٰه إال اهلل‹ مضاف إليه في محل الجر.
بالفتحة في  نافية للجنس؛ و›معبود‹ اسم ›ال‹ نكرة منصوب  الخبر؛ ›ال‹  َمْعبُْوَد( في محل رفع  )اَل   

االسم المفرد.
( ›ب‹ حرف الجر؛ و›حق‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بَِحٍقّ

 )ِفي اْلُوُجْوِد( ›في‹ حرف الجر؛ و›الوجود‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
اهلل‹  و›إال  مستثنى  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›اهلل‹  االستثناء؛  أداة  ›إال‹  اهللُ(  )ِإالَّ   
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اْلبُُلْوِغ[ اُت  ماَ لاَ ]عاَ

!أت��وي!  اْل��بُ��ُل��ْوِغ(  )َع��اَلَم��اُت  سويجي  فصل  إي��ك��و!  ! إيكي  !أت���وي!  ))ف��ص��ل(( 
!إيكو!  سويجي  َع��َش��َرَة(  َخْمَس  )َت��َم��اُم  تلو:  )َث���اَلٌث(  !إي��ك��و!  ڤيرا2 تتڠري بالغ 
النڠ  ووڠ  إڠدالم  َكِر(  الذَّ )ِفي  تاهوني  )َسَنًة(  !أڤا!ني  ليماالس  سمڤورناني عمر 
َكِر(  الذَّ )ِفي  مني  ميتو  ڠيمفي  لن  ْح��ِت��اَلُم(  )َوااْلِ وادون،  ووڠ  لن  )َواأْلُْن��َث��ٰى( 
سڠاڠ  عمر  كرنا  )لِِتْسِع ِسنِْيَن(  وادون  ووڠ  لن  ْنَثٰى(  ووڠ النڠ )َواأْلُ إڠدالم 
ِسنِْيَن(  )لِِتْسِع  وادون  ووڠ  إڠدالم  ْنَثٰى(  اأْلُ )ِفي  لن حيض  )َواْلَحْيُض(  تاهون، 

كرنا عمر سڠاڠ تاهون.

بدل الخبر.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )َعاَلَماُت اْلبُُلْوِغ( ›عالمات‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم وهي مضاف؛ و›البلوغ‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َثاَلٌث( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َتَماُم َخْمَس َعَشَرَة( ›تمام‹ خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو 
معطوف عليه ومضاف؛ و›خمس عشرة‹ مضاف إليه مبني على الفتحة في العدد في محل الجر.

 )َسَنًة( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
َكِر( ›في‹ حرف الجر؛ و›الذكر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )ِفي الذَّ

 )َواأْلُْنَثٰى( ›و‹ حرف العطف ›األنثى‹ مجرور بالكسرة المقدرة في االسم المعتل اآلخر.
ْحِتاَلُم( ›و‹ عطف؛ و›االحتالم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوااْلِ

َكِر( ›في‹ حرف الجر؛ و›الذكر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِفي الذَّ
اآلخر  المعتل  االس��م  في  المقدرة  بالكسرة  مجرور  و›األن��ث��ى‹  العطف؛  حرف  ›و‹  ْن��َث��ٰى(  )َواأْلُ  

وهو معطوف.
و›سنين‹  المفرد وهو مضاف؛  االسم  في  بالكسرة  و›تسع‹ مجرور  الجر؛  ›ل‹ حرف  ِسنِْيَن(  )لِِتْسِع   

مضاف إليه مجرور بالياء في جمع التكسير.
 )َواْلَحْيُض( ›و‹ حرف العطف؛ و›الحيض‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

اآلخر  المعتل  االس��م  في  المقدرة  بالكسرة  مجرور  و›األنثى‹  الجر؛  حرف  ›ف��ي‹  ْن��َث��ٰى(  اأْلُ )ِفي   
وهو معطوف.

 )لِِتْسِع ِسنِْيَن( ›ل‹ حرف الجر؛ و›تسع سنين‹ مجرور؛ و›تسع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
مضاف؛ و›سنين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في جمع التكسير.
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ِر[ جاَ اِء اْلحاَ ]ُشُرْوُط إِْجزاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط ِإْجَزاِء اْلَحَجِر( !أتوي! ڤيرا2 
سويجي  يَُكْوَن(  )أَْن  وولو:  )َثَمانَِيةٌ(  !إيكو!  واتو  ڠڠکو  چوكوڤ  چيووء  شرطي 
ٰي( لن  ينطا أنا !أڤا! إجزاء الحجر!أنا إيكو! )بَِثاَلَثةِ أَْحَجاٍر( كلوان تلو واتو، )َوأَْن يَُنقَّ
!أڤا!  ( لن ينطا أورا کاريڠ  ( ڤڠکونان، )َوأَْن اَل يَِجفَّ !أڤا! )اْلَمَحلُّ ينطا دين رسيكي 
)النَِّجُس( نجس، )َواَل يَْنَتِقَل( لن أورا ڠاليه !أڤا! نجس، )َواَل يَْطَرأَ( لن ينطا أورا 
أپار تيكا )َعَلْيهِ( إڠتسي نجس !أڤا! )آَخُر( نجس لياني، )َواَل يَُجاِوَز( لن ينطا أورا 
......................... ڠليواتي !أڤا! نجس )َصْفَحَتهُ( !إڠ! بوكوڠي ووڠ

التكسير وهي مضاف؛  بالضمة في جمع  مرفوع  مبتدأ  اْلَحَجِر( ›شروط‹  ِإْجَزاِء  )ُشُرْوُط  ))فصل((   
إليه من  و›الحجر‹ مضاف  المفرد؛  بالكسرة في االسم  إليه من ›شروط‹ مجرور  و›إجزاء‹ مضاف 

›إجزاء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َثَمانَِيةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )أَْن يَُكْوَن( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ في محل الرفع؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكون‹ 
فعل مضارع منصوب بأن وهو معطوف عليه؛ واسم ›يكون‹ ضمير مستتر تقديره ›إجزاء الحجر‹.

في  بالكسرة  مجرور  و›ثالثة‹  الجر؛  و›ب‹ جرف  النصب؛  محل  في  ›يكون‹  خبر  أَْحَجاٍر(  )بَِثاَلَثةِ   
االسم المفرد وهي مضاف؛ و›أحجار‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير.

منصوب  المبني  مجهول  مضارع  فعل  و›ينقى‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  ٰى(  يَُنقَّ )َوأَْن   
وهو معطوف.

( نائب فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلَمَحلُّ
منصوب  مضارع  فعل  و›يجف‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹   ) يَِجفَّ اَل  )َوأَْن   

بالفتحة وهو معطوف.
 )النَِّجُس( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

بالفتحة وفاعله مستتر  نافية؛ و›ينتقل‹ فعل مضارع منصوب  يَْنَتِقَل( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹  )َواَل   
تقديره ›النجس‹ وهو معطوف.

 )َواَل يَْطَرأَ( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية؛ و›يطرأ‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وهو معطوف.
 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر ومجرور؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›النجس‹.

 )آَخُر( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
يَُجاِوَز( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية؛ و›يجاوز‹ فعل مضارع منصوب وفاعله مستتر تقديره   )َواَل 

›النجس‹.
ومضاف؛  عليه  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  به  مفعول  ›صفحة‹  )َصْفَحَتهُ(   
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)َوَحَشَفَتهُ( لن إڠ حشفهي ووڠ، )َواَل يُِصْيبَهُ( لن ينطا أورا ڠينني إڠ نسج !أڤا! )َماءٌ( 
باپو، )َوأَْن َتُكْوَن( لن ينطا أنا !أڤا! )اأْلَْحَجاُر( ڤيرا2 واتو !أنا إيكو! )َطاِهَرًة( سوچي.

]ُفُرْوُض اْلُوُضْوِء[

ڤيرا2  !أت��وي!  اْلُوُضْوِء(  )ُف��ُرْوُض  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
نية،  ُة(  )الّنِيَّ !إيكو!  ديڠين  كڠ  !أت��وي!  ُل(  وَّ )اأْلَ ننم:  ةٌ(  )ِستَّ !إيكو!  وضوء  فرضوني 
الُِث( !أتوي! كڤيڠ  اْلَوْجهِ( ماسوه وجه، )الثَّ !إيكو! )َغْسُل  !أتوي! كڠ كاڤيندو  انِي(  )الثَّ
سيكوت  سرتاني  اْلِمْرَفَقْيِن(  )َمَع  لورو  تڠان  ماسوه  اْلَيَدْيِن(  )َغْسُل  !إيكو!  تلو 

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›َمن‹.
مضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  ›حشفة‹  العطف  حرف  ›و‹  )َوَحَشَفَتهُ(   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›َمن‹.
يُِصْيبَهُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية؛ و›يصيب‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة؛ وضمير ›ه‹   )َواَل 

مبني في محل نصب المفعول به يرجع إلى ›النجس‹.
 )َماءٌ( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َوأَْن َتُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›تكون‹ فعل مضارع منصوب بأن.
 )اأْلَْحَجاُر( اسم ›تكون‹ مرفوع بالضمة في جمع التكسير.
 )َطاِهَرًة( خبر ›تكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد..

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )ُفُرْوُض اْلُوُضْوِء( ›فروض‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›الوضوء‹ مضاف 

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ِستَّ

ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد. وَّ  )اأْلَ
 )الّنِيَُّة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

انِي( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
إليه  مضاف  و›الوجه‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›غسل‹  اْلَوْجهِ(  )َغْسُل   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
الُِث( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ

إليه  و›اليدين‹ مضاف  وهو مضاف؛  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›غسل‹ خبر  اْلَيَدْيِن(  )َغْسُل   
مجرور بالياء في التثنية.

 )َمَع اْلِمْرَفَقْيِن( ›مع‹ الظرف؛ و›المرفقين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.
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ْأِس(  ابُِع( !أتوي! كڤيڠ ڤڤت !إيكو! )َمْسُح َشْيٍء( ڠوسڤ سويجي )ِمَن الرَّ لورو، )الرَّ
ماسوه سيكيل  ْجَلْيِن(  الّرِ )َغْسُل  !إيكو!  ليما  كڤيڠ  !أتوي!  )اْلَخاِمُس(  سيراه،  سكيڠ 
!إيكو!  ننمي  كڤيڠ  !أتوي!  اِدُس(  )السَّ لورو،  كميرين  سرتاني  اْلَكْعبَْيِن(  )َمَع  لورو 

ْرِتْيُب( أوروت2. )التَّ

الّنِياَّةِ[ ]تاَْعِرْيُف 

ُة( !أتوي! كڠ أران نية !إيكو! )َقْصُد  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )النِيَّ
أکاوي  كلوان  )بِِفْعِلهِ(  بارڠكن  دين  كلوان  !حالي!  )ُمْقَتَرنًا(  نجا سويجي  ْيِء(  الشَّ
ُظ(  َلفُّ )َوالتَّ أتي،  أنا  )اْلَقْلُب(  !إيكو!  نية  ڤاڠکوناني  !أتوي!  لن  َها(  )َوَمَحلُّ سويجي، 

ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرَّ
 )َمْسُح َشْيٍء( ›مسح‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›شيء‹ مضاف إليه مجرور 

بالكسرة في االسم المفرد.
ْأِس( ›من‹ حرف الجر؛ و›الرأس‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِمَن الرَّ

 )اْلَخاِمُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
ْجَلْيِن( ›غسل‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الرجلين‹ مضاف إليه   )َغْسُل الّرِ

مجرور بالياء في التثنية.
 )َمَع اْلَكْعبَْيِن( ›مع‹ الظرف؛ و›الكعبين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.

اِدُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ
ْرِتْيُب( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )التَّ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )النِيَُّة( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

إليه  مضاف  و›الشيء‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›قصد‹  ْيِء(  الشَّ )َقْصُد   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ُمْقَتَرنًا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )بِِفْعِلهِ( ›ب‹ حرف الجر؛ و›فعله‹ مجرور؛ و›فعل‹ مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل 

الجر يرجع إلى ›الشيء‹.
إليه  المفرد؛ وضمير ›ها‹ مضاف  بالضمة في االسم  ›و‹ االستئناف ›محل‹ مبتدأ مرفوع  َها(  )َوَمَحلُّ  

مبني في محل الجر يرجع إلى ›النية‹.
 )اْلَقْلُب( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ُظ( ›و‹ حرف العطف ›محل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد. َلفُّ  )َوالتَّ
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!أتوي!  !إيكو! )ُسنَّةٌ( حكومي سنة، )َوَوْقُتَها( لن  !أتوي! ڠلفظاكن )بَِها( كلوان نية  لن 
)ِمَن  باکيان  كاويتاني  ماسوهي  ناليكا  ُجْزٍء(  ِل  أَوَّ َغْسِل  )ِعْنَد  !إيكو!  نية  وقتوني 
َم( ينطا  ْرِتْيُب( لن !أتوي! كڠ أران ترتيب !إيكو! )أَْن اَل يَُقّدِ اْلَوْجهِ( سكيڠ وجه. )َوالتَّ
!إڠ! أڠكوتا سويجي )َعَلٰى ُعْضٍو( ڠاريكاكن إڠتسي  أورا ديڠيناكن ووڠ )ُعْضًوا( 

أڠکوتا سويجي.

اِء[ اُع اْلماَ اَْنواَ ]أ

!إيكو! )َقِلْيٌل( أنا  !أتوي! باپو  !إيكو! فصل سويجي )اْلَماءُ(  !أتوي! إيكي  ))فصل(( 
باپو كديك )َوَكِثْيٌر( لن باپو أكيه، )اْلَقِلْيُل( !أتوي! باپو كديك !إيكو! )َما( باپو )ُدْوَن 
................................. َتْيِن( !كڠ! كورڠ سكيڠ روڠ قله، اْلُقلَّ

 )بَِها( ›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›النية‹.
 )ُسنَّةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َوَوْقُتَها( ›و‹ االستئناف ›وقت‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد؛ وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›النية‹.

بالكسرة  إليه مجرور  ُجْزٍء( خبر شبه جملة؛ و›عند‹ ظرف زمان؛ و›غسل‹ مضاف  ِل  أَوَّ َغْسِل  )ِعْنَد   
في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›أول‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ 

و›جزء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِمَن اْلَوْجهِ( جر ومجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ْرِتْيُب( ›و‹ االستئناف ›الترتيب‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َوالتَّ
بأن  منصوب  مضارع  فعل  و›يقدم‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  فعلية؛  جملة  خبر  َم(  يَُقّدِ اَل  )أَْن   

فاعله ›َمن‹.
 )ُعْضًوا( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َعَلٰى ُعْضٍو( ›على‹ حرف الجر؛ و›عضو‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )اْلَماءُ( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َقِلْيٌل( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َوَكِثْيٌر( ›و‹ حرف العطف؛ و›كثير‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )اْلَقِلْيُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َما( خبر مبني في محل الرفع.
َتْيِن( ›دون‹ ظرف مكان؛ و›القلتين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.  )ُدْوَن اْلُقلَّ
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مڠكا  )َفأَْكَثُر(  قله  روڠ  باپو  َتاِن(  )ُقلَّ !إيكو!  أكيه  باپو  أران  كڠ  !أتوي!  لن  )َواْلَكِثيُر( 
!أڤا! باپو )بُِوُقْوِع  ُس( دادي نجس  !إيكو! )يََتَنجَّ !أتوي! باپو كديك  لويه أكيه. )اْلَقِلْيُل( 
النََّجاَسةِ( سبب كتيبان نجس )ِفْيهِ( إڠدالم باپو )َوِإْن لَْم يََتَغيَّْر( لن سنجان أورا 
ُس( أورا دادي  أوواه !أڤا! باپو. )َواْلَماءُ( لن !أتوي! باپو )اْلَكِثْيُر( !كڠ! أكيه !إيكو! )الَ يََتَنجَّ
أتوا  لَْونُهُ(  )أَْو  باپو  !أڤا! )َطْعُمهُ( راساني  أوواه  َتَغيََّر( كجابا تتكاال  ِإَذا  نجس )ِإالَّ 

ورناني باپو )أَْو ِرْيُحهُ( أتوا أمبوني باپو.

اْلُغْسِل[ ]ُمْوِجباَاُت 

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي.........................

 )َواْلَكِثيُر( ›و‹ االستئناف؛ و›الكثير‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
َتاِن( خبر مرفوع باأللف في التثنية وهو معطوف عليه.  )ُقلَّ

 )َفأَْكَثُر( ›ف‹ حرف العطف ›أكثر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )اْلَقِلْيُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ُس( خبر جملة فعلية وهو فعل مضارع مرفوع وفاعله ›القليل‹.  )يََتَنجَّ
مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›وق��وع‹  الجر؛  حرف  ›ب‹  النََّجاَسةِ(  )بُِوُقْوِع   

و›النجاسة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›القليل‹.

›يتغير‹ فعل مضارع مجزوم  الجزم  ›لم‹ حرف  الجزم  ›إن‹ حرف  العطف  يََتَغيَّْر( ›و‹ حرف  لَْم  )َوِإْن   
بالسكون وفاعله ›القليل‹.

 )َواْلَماءُ( ›و‹ االستئناف؛ و›الماء‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )اْلَكِثْيُر( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت.

ُس( خبر جملة فعلية؛ و›ال‹ نافية؛ و›يتنجس‹ فعل مضارع مرفوع وفاعله ›الماء الكثير‹.  )اَل يََتَنجَّ
 )ِإالَّ ِإَذا َتَغيََّر( ›إال‹ أداة االستثناء؛ و›إذا‹ حرف الشرط ›تغير‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة.

 )َطْعُمهُ( ›طعم‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر 
يرجع إلى ›الماء الكثير‹؛ و›طعمه‹ معطوف عليه.

›ه‹  المفرد وهو معطوف؛ وضمير  بالضمة في االسم  العطف؛ و›لون‹ مرفوع  ›أو‹ حرف  لَْونُهُ(  )أَْو   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الماء الكثير‹.

المفرد وهو معطوف؛ وضمير ›ه‹  ِرْيُحهُ( ›أو‹ حرف العطف؛ و›ريح‹ مرفوع بالضمة في االسم  )أَْو   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الماء الكثير‹.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
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ننم:  ةٌ(  )ِستَّ !إيكو!  أدوس  إڠ  ماجباكن  كڠ  ڤركرا  ڤيرا2  !أت��وي!  اْلُغْسِل(  )ُمْوِجبَاُت 
فرجي،  إڠدالم  اْلَفْرِج(  )ِفي  حشفة  مانجيڠاكن  !إيكو!  سويجي  اْلَحَشَفةِ(  )ِإْياَلُج 
( لن متوني مني، )َواْلَحْيُض( لن حيض، )َوالّنَِفاُس( لن نفاس،  )َوُخُرْوُج اْلَمنِّيِ

)َواْلِواَلَدُة( لن الهيران، )َواْلَمْوُت( لن ماتي.

]ُفُرْوُض اْلُغْسِل[

ڤيرا2  !أت��وي!  اْلُغْسِل(  )ُف��ُرْوُض  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
!إيكو! نية )َوَتْعِمْيُم اْلبََدِن( لن  !إيكو! )اْثَناِن( لورو: )الّنِيَُّة( سويجي  فرضوني أدوس 

مراتاني بدن )بِاْلَماِء( كلوان باپو.

 )ُمْوِجبَاُت اْلُغْسِل( ›موجبات‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم وهي مضاف؛ و›الغسل‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ِستَّ
 )ِإْياَلُج اْلَحَشَفةِ( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›إيالج‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو 

مضاف؛ و›الحشفة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
الحشفة‹  و›إيالج  المفرد،؛  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›الفرج‹  الجر؛  حرف  ›في‹  اْلَفْرِج(  )ِفي   

معطوف عليه.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›خروج‹  العطف،؛  حرف  ›و‹   ) اْلَمنِّيِ )َوُخ��ُرْوُج   

مضاف؛ و›المني‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َواْلَحْيُض( ›و‹ حرف العطف؛ و›الحيض‹ مرفوع بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوالّنَِفاُس( ›و‹ حرف العطف؛ و›النفاس‹ مرفوع بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َواْلِواَلَدُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الوالدة‹ مرفوع بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َواْلَمْوُت( ›و‹ حرف العطف؛ و›الموت‹ مرفوع بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
التكسير وهي مضاف؛ و›الغسل‹ مضاف  بالضمة في جمع  اْلُغْسِل( ›فروض‹ مبتدأ مرفوع  )ُفُرْوُض   

إليه مجرور في الكسرة في االسم المفرد.
 )اْثَناِن( خبر مرفوع باأللف في التثنية.

 )الّنِيَُّة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هما‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهي معطوف عليه.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›تعميم‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلبََدِن(  )َوَتْعِمْيُم   

ومضاف؛ و›البدن‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )بِاْلَماِء( ›ب‹ حرف الجر؛ و›الماء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
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]ُشُرْوُط اْلُوُضْوِء[

ڤيرا2  !أت��وي!  اْلُوُضْوِء(  )ُش��ُرْوُط  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
ْميِْيُز(  ْساَلُم( سويجي !إيكو! إسالم، )َوالتَّ شراطي وضوء !إيكو! )َعَشَرةٌ( سڤولوه: )اْلِ
لن  )َوالّنَِفاِس(  حيض  سكيڠ  اْلَحْيِض(  )َعِن  سوچي  لن  َقاءُ(  )َوالنَّ ڤينتر،  لن 
ا( لن سكيڠ براڠ )يَْمَنُع( !كڠ! پکاه !أڤا! براڠ )ُوُصْوَل اْلَماِء( !إڠ! تومكاني  نفاس )َوَعمَّ
أورا أنا إيكو! )َعَلى  باپو )ِإلَى اْلبََشَرِة( مريڠ كوليت، )َوأَْن الَ يَُكْوَن( لن ينطا أورا أنا !
!إڠ!  )اْلَماءَ(  براڠ  !أڤا!  !كڠ! ڠوواهاكن  )يَُغّيُِر(  براڠ  !أڤا!  )َما(  أڠکوتا  إڠتسي  اْلُعْضِو( 
باپو، )َواْلِعْلُم( لن وروه.........................................

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )ُشُرْوُط اْلُوُضْوِء( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›الوضوء‹ مضاف 

إليه مجرور في الكسرة في االسم المفرد.
 )َعَشَرةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْساَلُم( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )اْلِ
ْميِْيُز( ›و‹ حرف العطف؛ و›التمييز‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ

 )َوالنََّقاءُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›النقاء‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف.
 )َعِن اْلَحْيِض( ›عن‹ حرف الجر؛ و›الحيض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوالّنَِفاِس( ›و‹ حرف العطف؛ و›النفاس‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف.
ا( ›و‹ حرف العطف؛ و›عن‹ حرف الجر؛ و›ما‹ اسم موصول في محل الجر.  )َوَعمَّ

 )يَْمَنُع( فعل مضارع مرفوع في محل النعت.
 )ُوُصْوَل اْلَماِء( مفعول به ›وصول‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الماء‹ مضاف 

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِإلَى اْلبََشَرِة( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›البشرة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

منصوب  مضارع  فعل  و›يكون‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  يَُكْوَن(  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وهو في محل المعطوف.

في  بالكسرة  مجرور  و›العضو‹  الجر؛  حرف  و›على‹  ›يكون‹؛  من  جملة  شبه  خبر  اْلُعْضِو(  )َعَلى   
االسم المفرد.

 )َما( اسم ›يكون‹ مبني في محل الرفع وهو منعوت.
 )يَُغّيُِر( فعل مضارع مرفوع وفاعله ›ما‹ وهو في محل النعت.

 )اْلَماءَ( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َواْلِعْلُم( ›و‹ حرف العطف؛ و›العلم‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف.
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ِتهِ( كلوان كفرضوناني وضوء، )َوأَْن اَل يَْعَتِقَد( لن ينطا أورا نيقداكن !سڤا!  )بَِفْرِضيَّ
ُفُرْوِضهِ( ستڠه سكيڠ ڤيرا2 فرضوني وضوء  !إڠ! فرض سويجي )ِمْن  ووڠ )َفْرًضا( 
اْلَوْقِت(  )َوُدُخْوُل  پوچيكاكن،  !كڠ!  ُهْوُر(  )الطَّ باپو  لن  )َواْلَماءُ(  سنة،  !إڠ!  )ُسنًَّة( 
كڠ  ووڠ  مدوي  اْلَحَدِث(  )لَِدائِِم  نولي2  لن  )َواْل��ُم��َوااَلُة(  وقت،  مانجيڠي  لن 

لڠکڠ حدثي.

اِقُض اْلُوُضْوِء[ ]ناَواَ

ڤيرا2  !أت��وي!  اْلُوُضْوِء(  )نََواِقُض  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
!أتوي!  ُل(  وَّ )اأْلَ ڤركرا:  ڤيرا2  أَْشَياءَ( ڤڤت  )أَْربََعُة  !إيكو!  كڠ ڠروساءكن مريڠ وضوء 
................................................... كڠ ديڠين

ِتهِ( ›ب‹ حرف الجر؛ و›فرضية‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹   )بَِفْرِضيَّ
مضاف إليه مبني في محل الجر.

منصوب  مضارع  فعل  و›يعتقد‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  يَْعَتِقَد(  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المتوضئ‹ وهو في محل المعطوف.

 )َفْرًضا( مفعول به أول منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )ِمْن ُفُرْوِضهِ( ›من‹ حرف الجر؛ و›فروض‹ مجرور بالكسرة في جمع التكسير.

 )ُسنًَّة( مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َواْلَماءُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الماء‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.

ُهْوُر( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت.  )الطَّ
 )َوُدُخْوُل اْلَوْقِت( ›و‹ حرف العطف؛ و›دخول‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف ومضاف 

و›الوقت‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َواْلُمَوااَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المواالة‹ مرفوع بالضمة باالسم المفرد وهو معطوف.

 )لَِدائِِم اْلَحَدِث( ›ل‹ حرف الجر؛ و›دائم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الحدث‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )نََواِقُض اْلُوُضْوِء( ›نواقض‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›الوضوء‹ مضاف 

إليه مجرور في الكسرة في االسم المفرد.
 )أَْربََعُة أَْشَياءَ( ›أربعة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهي مضاف؛ و›أشياء‹ مضاف إليه مجرور 

في الفتحة في االسم غير المنصرف.
ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه. وَّ  )اأْلَ
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ِبْيَلْيِن( سكيڠ ساله سويجني ددالن  السَّ أََحِد  )ِمْن  ميتو  ڤركرا كڠ  )اْلَخاِرُج(  !إيكو! 

أنتوت  متو  !هيا!  )ِرْيٌح(  دبر  لن سكيڠ  ُدبٍُر(  )أَْو  قبل  بياني! سكيڠ  ! ُقبٍُل(  )ِمْن  لورو 
كڤيندوني  !أتوي!  انِي(  )الثَّ مني،  كجابا   ) اْلَمنِيَّ )ِإالَّ  أنتوت  لياني  أتوا  َغْيُرُه(  )أَْو 
تورو  لياني  أتوا  َغْيِرِه(  )أَْو  توتو  )بَِنْوٍم( سبب  إيالڠي عقل  اْلَعْقِل(  )َزَواُل  !إيكو! 

)ِإالَّ نَْوَم َقاِعٍد( كجابا توروني ووڠ كڠ لوڠکوه )ُمَمّكٍِن( !كڠ! نتڤاكن )َمْقَعَدُه( !إڠ! 
الُِث( !أتوي! كڤيڠ تلوني !إيكو! )اْلِتَقاءُ  ْرِض( سكيڠ بومي، )الثَّ ڤلوڠکوهاني )ِمَن اأْلَ

 )اْلَخاِرُج( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مبدل منه.
مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›أحد‹  الجر؛  حرف  ›من‹  ِبْيَلْيِن(  السَّ أََحِد  )ِمْن   

و›السبيلين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.
 )ِمْن ُقبٍُل( ›من‹ حرف الجر؛ و›قبل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )أَْو ُدبٍُر( ›أو‹ حرف العطف؛ و›دبر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )ِرْيٌح( بدل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )أَْو َغْيُرُه( ›أو‹ حرف العطف؛ و›غير‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو أداة االستثناء في محل 
المضاف ومعطوف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›ريح‹،؛ و›ريح أو غيره‹ 

مستثنى منه.
( ›إال‹ أداة االستثناء؛ و›المني‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مستثنى.  )ِإالَّ اْلَمنِيَّ

انِي( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
 )َزَواُل اْلَعْقِل( ›زوال‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›العقل‹ مضاف إليه مجرور 

بالكسرة في االسم المفرد.
 )بَِنْوٍم( ›ب‹ حرف الجر؛ و›نوم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )أَْو َغْيِرِه( ›أو‹ حرف العطف؛ و›غير‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو أداة االستثناء في محل 
أو  و›نوم  ›نوم‹،؛  إلى  يرجع  الجر  محل  في  مبني  إليه  مضاف  ›ه‹  والمعطوف؛ وضمير  المضاف 

غيره‹ مستثنى منه.
 )ِإالَّ نَْوَم َقاِعٍد( ›إال‹ أداة االستثناء؛ و›نوم‹ مستثنى منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ 

و›قاعد‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )ُمَمّكٍِن( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

›ه‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالفتحة في االسم  به؛ و›مقعد‹ منصوب  )َمْقَعَدُه( مفعول   
إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›قاعد‹.

ْرِض( ›من‹ حرف الجر؛ و›األرض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِمَن اأْلَ
الُِث( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ

و›بشرتي‹  أول؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›التقاء‹  َرُجٍل(  بََشَرَتْي  )اْلِتَقاءُ   
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بََشَرَتْي َرُجٍل( تتموني كوليت لوروني ووڠ لنڠ )َواْمَرأٍَة( لن وادون )َكِبْيَرْيِن( !كڠ! 
َغْيِر َحائٍِل( سكيڠأورا ڠڠکو  ْيِن( تور كڠ ليان كاروني )ِمْن  کدي كاروني )أَْجَنِبيَّ
( أنٓدموء قبلي أناء ڤوتو آدم  ابُِع( !أتوي! كڤيڠ ڤڤتي !إيكو! )َمسُّ ُقبُِل اآْلَدِمّيِ أليڠ2، )الرَّ
اَحةِ( كلوان وتڠي  الرَّ )بِبَْطِن  آدم  أناء ڤوتو  بوندر2ري دبري  أتوا  ُدبُِرِه(  َحَلَقةِ  )أَْو 

أيڤيك2 )أَْو بُُطْوِن اأْلََصابِِع( أتوا ڤيرا2 وتڠي ڤيرا2 دريجي.

ْن اْنتاَقاَضاَ ُوُضْوُؤهُ[ لاَٰى ماَ اُت عاَ ْحُرْوماَ ]اْلماَ

!كڠ!  )اْنَتَقَض(  ووڠي  !سڤا!  )َمْن(  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 

مضاف إليه أول مجرور بالياء في التثنية وهو مضاف ثاٍن؛ و›رجل‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة 
في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

و›رجل  معطوف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›ام��رأة‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َواْم��َرأٍَة(   
وامرأة‹ منعوت.

 )َكِبْيَرْيِن( نعت مجرور بالياء في التثنية.
ْيِن( نعت مجرور بالياء في التثنية.  )أَْجَنِبيَّ

 )ِمْن َغْيِر َحائٍِل( ›من‹ حرف الجر؛ و›غير‹ أداة االستثناء في محل الجر والمضاف؛ و›حائل‹ مضاف 
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرَّ
( ›مس‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›قبل‹ مضاف إليه   )َمسُّ ُقبُِل اآْلَدِمّيِ
أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›اآلدمي‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة 

في االسم المفرد؛ و›قبل اآلدمي‹ معطوف عليه.
 )أَْو َحَلَقةِ ُدبُِرِه( ›أو‹ حرف العطف؛ و›حلقة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف 
أول؛ و›دبر‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ه‹ مضاف 

إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›اآلدمي‹.
اَحةِ( ›ب‹ حرف الجر؛ و›بطن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الراحة‹   )بِبَْطِن الرَّ

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
مضاف؛  وهو  التكسير  جمع  في  بالكسرة  مجرور  ›بطون‹  العطف  حرف  ›أو‹  اأْلََصابِِع(  بُُطْوِن  )أَْو   

و›األصابع‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )َمْن( اسم موصول وشرط في محل رفع المبتدإ وهو منعوت.
 )اْنَتَقَض( فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل النعت.
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روساء !أڤا! )ُوُضْوُؤُه( وضوني ووڠ )َحُرَم( مكا حرام )َعَلْيهِ( إڠتسي ووڠ !أڤا! )أَْربََعُة 
َواُف( لن طواف،  اَلُة( سويجي !إيكو! صالة، )َوالطَّ أَْشَياءَ( ڤڤت ڤيرا2 ڤركرا: )الصَّ

)َوَمسُّ اْلُمْصَحِف( لن أندميك مصحف، )َوَحْمُلهُ( لن ناڠکوڠ مصحف.
ُة  )ِستَّ !أڤ��ا!  جنب  كڠ  ووڠ  إڠتسي  اْلُجُنِب(  )َع��َل��ى  ح��رام  لن  )َويَ��ْح��ُرُم( 
َواُف( لن طواف،  !إيكو! صالة، )َوالطَّ اَلُة( سويجي  ڤيرا2 ڤركرا: )الصَّ ننم  أَْشَياءَ( 
مصحف،  ناڠکوڠ  لن  )َوَحْمُلهُ(  مصحف،  أندميك  لن  اْلُمْصَحِف(  )َوَم��سُّ 
............................................. ْبُث( لن منڠ )َواللُّ

إليه مبني في محل  ›ه‹ مضاف  المفرد؛ وضمير  بالضمة في االسم  فاعل مرفوع  )ُوُضْوُؤُه( ›وضوء‹   
الجر يرجع إلى ›من‹.

 )َحُرَم( فعل ماٍض مبني على الفتحة و وهو جواب ›من‹.
 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.

إليه  مضاف  و›أشياء‹  مضاف؛  وهي  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  فاعل  ›أربعة‹  أَْشَياءَ(  )أَْربََعُة   
مجرور في الفتحة في االسم غير المنصرف.

اَلُة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهي معطوف عليه.  )الصَّ
َواُف( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطواف‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطَّ

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›مس‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلُمْصَحِف(  )َوَم��سُّ   
و›المصحف‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›حمل‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوَحْمُلهُ(   
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصحف‹.

 )َويَْحُرُم( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يحرم‹ فعل مضارع مرفوع.
 )َعَلى اْلُجُنِب( ›على‹ حرف الجر؛ و›الجنب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

إليه  مضاف  و›أشياء‹  مضاف؛  وهي  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ستة‹  فاعل؛  أَْشَياءَ(  ُة  )ِستَّ  
مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

اَلُة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهي معطوف عليه.  )الصَّ
َواُف( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطواف‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطَّ

معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›مس‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلُمْصَحِف(  )َوَم��سُّ   
ومضاف؛ و›المصحف‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›حمل‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوَحْمُلهُ(   
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصحف‹.

ْبُث( ›و‹ حرف العطف؛ و›اللبث‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َواللُّ
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)ِفي اْلَمْسِجِد( إڠدالم مسجد، )َوِقَراءَُة اْلُقْرآِن( لن مچا قرآن.

)َويَْحُرُم( لن حرام )بِاْلَحْيِض( سبب حيض !أڤا! )َعَشَرُة أَْشَياءَ( سڤولوه ڤيرا2 
َواُف( لن طواف، )َوَمسُّ اْلُمْصَحِف(  اَلُة( سويجي !إيكو! صالة، )َوالطَّ ڤركرا: )الصَّ
)ِفي  منڠ  لن  ْبُث(  )َواللُّ ناڠکوڠ مصحف،  لن  )َوَحْمُلهُ(  أندميك مصحف،  لن 
ْوُم( لن ڤواصا،  اْلَمْسِجِد( إڠدالم مسجد، )َوِقَراءَُة اْلُقْرآِن( لن مکا قرآن، )َوالصَّ
اْلَمْسِجِد( إڠدالم مسجد )ِإْن  اَلُق( لن طالق، )َواْلُمُرْوُر( لن ليوات )ِفي  )َوالطَّ
.................................... َخاَفْت( لمون ٓودي !سڤا! وادون

 )ِفي اْلَمْسِجِد( ›في‹ حرف الجر؛ و›المسجد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوِقَراءَُة اْلُقْرآِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›قراءة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›القرآن‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َويَْحُرُم( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يحرم‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة.

 )بِاْلَحْيِض( ›ب‹ حرف الجر؛ و›الحيض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
إليه  و›أشياء‹ مضاف  المفرد وهي مضاف؛  االسم  في  بالضمة  مرفوع  فاعل  ›عشرة‹  أَْشَياءَ(  )َعَشَرُة   

مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
اَلُة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهي معطوف عليه.  )الصَّ

َواُف( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطواف‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطَّ
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›مس‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلُمْصَحِف(  )َوَم��سُّ   

ومضاف؛ و›المصحف‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›حمل‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوَحْمُلهُ(   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصحف‹.
ْبُث( ›و‹ حرف العطف؛ و›اللبث‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َواللُّ

 )ِفي اْلَمْسِجِد( ›في‹ حرف الجر؛ و›المسجد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوِقَراءَُة اْلُقْرآِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›قراءة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›القرآن‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ْوُم( ›و‹ حرف العطف؛ و›الصوم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالصَّ

اَلُق( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطالق‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطَّ
 )َواْلُمُرْوُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›المرور‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )ِفي اْلَمْسِجِد( ›في‹ حرف الجر؛ و›المسجد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِإْن َخاَفْت( ›إن‹ حرف الشرط؛ و›خافت‹ فعل ماٍض وفاعله تاء التأنيث الساكنة.
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براڠ  كلوان  )بَِما(  سنڠ  ڠالڤ  لن  ْسِتْمَتاُع(  )َوااْلِ ٓکتيه،  توميتيسي  !إڠ!  )َتْلِوْيَثهُ( 

ْكبَةِ( لن دڠكول. ِة( !كڠ! أنتراني وودل )َوالرُّ رَّ )بَْيَن السُّ

ِم[ ياَمُّ التاَّ ]أاَْسباَاُب 

ِم( !أتوي! ڤيرا2 سبابي  َيمُّ ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )أَْسبَاُب التَّ
!إيكو! كسفيني باپو، )َواْلَمَرُض( لن  !إيكو! )َثاَلَثةٌ( تلو: )َفْقُد اْلَماِء( سويجي  تيمم 
الرا، )َوااِلْحِتَياُج( لن حاجة )ِإلَْيهِ( مريڠ باپو )لَِعْطِش َحَيَواٍن( كرنا ڠالئي حيوان 
)ُمْحَتَرٍم( !كڠ! دين ملياءكن. )َغْيُر اْلُمْحَتَرِم( !أتوي! حيوان كڠ أورا دين ملياءكن !إيكو! 

 )َتْلِوْيَثهُ( مفعول به؛ و›تلويث‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في 
محل الجر يرجع إلى ›دم الحيض‹.

ْسِتْمَتاُع( ›و‹ حرف العطف؛ و›االستمتاع‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوااْلِ
 )بما( ›ب‹ حرف الجر؛ و›ما‹ مبني في محل الجر.

وهي  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›السرة‹  مكان؛  ظرف  ›بين‹  ِة(  رَّ السُّ )بَْيَن   
معطوف عليه.

ْكبَةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الركبة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالرُّ
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

ِم( ›أسباب‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›التيمم‹ مضاف إليه  َيمُّ  )أَْسبَاُب التَّ
مجرور في الكسرة في االسم المفرد.

 )َثاَلَثةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›فقد‹  ›هي‹؛  تقديره  محذوف  مبتدإ  من  خبر  اْلَماِء(  )َفْقُد   

مضاف؛ و›الماء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد؛ و›فقد الماء‹ معطوف عليه.
 )َواْلَمَرُض( ›و‹ حرف العطف؛ و›المرض‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوااِلْحِتَياُج( ›و‹ حرف العطف؛ و›االحتياج‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )ِإلَْيهِ( ›إلى‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الماء‹.

 )لَِعْطِش َحَيَواٍن( ›ل‹ حرف الجر؛ و›عطش‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف.
 )ُمْحَتَرٍم( مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

إليه  مضاف  و›المحترم‹  مضاف؛  وهو  المبتدإ  رفع  محل  في  االستثناء  أداة  ›غير‹  اْلُمْحَتَرِم(  )َغْيُر   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مستثنى.
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انِي( لن  !إيكو! ووڠ كڠ نيڠکال صالة، )َوالزَّ اَلِة( سويجي  ةٌ( ننم: )َتاِرُك الصَّ )ِستَّ
)َواْلَكاِفُر( لن  ( لن ووڠ كڠ مرتد،  )َواْلُمْرَتدُّ )اْلُمْحَصُن( محصن،  زنا  ووڠ كڠ 
!كڠ! کالء،  )اْلَعُقْوُر(  )َواْلَكْلُب( لن سکاوون  !كڠ! موسوهي،   ) )اْلَحْربِيُّ ووڠ كافر 

)َواْلِخْنِزْيُر( لن چيليڠ.

ِم[ ياَمُّ ]ُشُرْوُط التاَّ

ِم( !أتوي! ڤيرا2 شراطي  َيمُّ ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط التَّ
إيكو!  !أنا  تيمم  !أڤا!  أنا  ينطا  !إيكو!  سويجي  يَُكْوَن(  )أَْن  سڤولوه:  )َعَشَرةٌ(  !إيكو!  تيمم 
......................... )بُِتَراٍب( كلوان لبو، )َوأَْن يَُكْوَن( لن ينطا أنا

ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ِستَّ
اَلِة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›تارك‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو   )َتاِرُك الصَّ
مضاف؛ و›الصالة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد؛ و›تارك الصالة‹ معطوف عليه.

انِي( ›و‹ حرف العطف؛ و›الزاني‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.  )َوالزَّ
 )اْلُمْحَصُن( نعت مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

( ›و‹ حرف العطف؛ و›المرتد‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َواْلُمْرَتدُّ
 )َواْلَكاِفُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›الكافر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.

( نعت مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلَحْربِيُّ
 )َواْلَكْلُب( ›و‹ حرف العطف؛ و›الكلب‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.

 )اْلَعُقْوُر( نعت مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َواْلِخْنِزْيُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›الخنزير‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ِم( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›التيمم‹ مضاف إليه  َيمُّ  )ُشُرْوُط التَّ

مجرور في الكسرة في االسم المفرد.
 )َعَشَرةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )أَْن يَُكْوَن( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكون‹ فعل مضارع منصوب بأن 
في محل رفع الخبر واسمه مستتر تقديره ›التيمم‹ وهو معطوف عليه.

االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›تراب‹  الجر؛  حرف  و›ب‹  النصب؛  محل  في  ›يكون‹  خبر  )بُِتَراٍب(   
المفرد؛ و›أن يكون بتراب‹ معطوف عليه.

 )َوأَْن يَُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكون‹ فعل مضارع منصوب بأن وهو معطوف.
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َراُب( لبو !أنا إيكو! )َطاِهًرا( سوچي، )َوأَْن اَل يَُكْوَن( لن ينطا أورا أنا !أڤا! لبو  !أڤا! )التُّ

إڠ  پامڤوري  أورا  ينطا  لن  يَُخالَِطهُ(  اَل  )َوأَْن  مستعمل،  )ُمْسَتْعَمال(  إيكو!  أنا  !أورا 

لبو !أڤا! )َدِقْيٌق( کلڤوڠ )َونَْحُوُه( لن سڤداني کلڤوڠ، )َوأَْن يَْقِصَدُه( لن ينطا نجا 
!سڤا! ووڠ إڠ لبو، )َوأَْن يَْمَسَح( لن ينطا ڠوسڤ !سڤا! ووڠ )َوْجَههُ( !إڠ! وجهي ووڠ 

يُِزْيَل( لن ينطا  )َويََدْيهِ( لن تڠان لوروني )بَِضْربََتْيِن( كلوان روڠ ڤوكولن، )َوأَْن 
ال( إعدالم كاويتاني، )َوأَْن يَْجَتِهَد(  !إڠ! نجس )أَوَّ !سڤا! ووڠ )النََّجاَسَة(  ڠيالڠاكن 

َراُب( اسم ›يكون‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )التُّ
 )َطاِهًرا( خبر ›يكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

نافية؛ و›يكون‹ فعل مضارع منصوب بأن  يَُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›ال‹  )َوأَْن اَل   
واسم ›يكون‹ مستتر تقديره ›التراب‹ وهو معطوف.

 )ُمْسَتْعَمال( خبر ›يكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
نافية؛ و›يخالط‹ فعل مضارع منصوب  العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›ال‹  ›و‹ حرف  يَُخالَِطهُ(  اَل  )َوأَْن   

بأن؛ وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل النصب وهو معطوف.

 )َدِقْيٌق( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َونَْحُوُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›نحو‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه مبني في مجل الجر يرجع إلى ›دقيق‹.
 )َوأَْن يَْقِصَدُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يقصد‹ فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر 

تقديره ›متيمم‹؛ وضمير ›ه‹ مفعول له مبني في محل النصب وهو معطوف.
 )َوأَْن يَْمَسَح( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يمسح‹ فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر 

تقديره ›متيمم‹ وهو معطوف.
 )َوْجَههُ( ›وجه‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف إليه؛ وضمير ›ه‹ 

مضاف إليه مبني في محل الجر.
›ه‹  التثنية وهو معطوف ومضاف؛ وضمير  في  بالياء  و›يدي‹ منصوب  العطف؛  ›و‹ حرف  )َويََدْيهِ(   

مضاف إليه مبني في محل الجر.
 )بَِضْربََتْيِن( ›ب‹ حرف الجر؛ و›ضربتين‹ مجرور بالياء في التثنية.

مستتر  وفاعله  بأن  منصوب  مضارع  فعل  و›يزيل‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  يُِزْيَل(  )َوأَْن   
تقديره ›متيمم‹ وهو معطوف.

 )النََّجاَسَة( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
ال( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد.  )أَوَّ

 )َوأَْن يَْجَتِهَد( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يجتهد‹ فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر 
تقديره ›متيمم‹ وهو معطوف.
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تيمم،  )َقْبَلهُ( سأدوروڠي  قبلة  أراه  إڠدالم  اْلِقْبَلةِ(  !سڤا! ووڠ )ِفي  نيتي2  ينطا  لن 
اْلَوْقِت( سووسي  أنا إيكو! )بَْعَد ُدُخْوِل  ! ُم( تيمم  َيمُّ !أڤا! )التَّ )َوأَْن يَُكْوَن( لن ينطا أنا 
َم( لن ينطا تيمم !سڤا! ووڠ )لُِكّلِ َفْرٍض( كدوي  مانجيڠي وقت صالة، )َوأَْن يََتَيمَّ

سبن2 فرض سيجي.

ِم[ ياَمُّ ]ُفُرْوُض التاَّ

ڤيرا2  !أت��وي!  ِم(  َيمُّ التَّ )ُف��ُرْوُض  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
َراِب(  التُّ )نَْقُل  !إيكو!  ديڠين  !أتوي! كڠ  ُل(  وَّ )اأْلَ ليما:  )َخْمَسةٌ(  !إيكو!  تيمم  فرضوني 
ُة( نية،.................... انِي( !أتوي! كڤيندوني !إيكو! )الّنِيَّ مينداه لبو، )الثَّ

 )ِفي اْلِقْبَلةِ( ›في‹ حرف الجر؛ و›القبلة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
إلى  يرجع  الجر  محل  في  مبني  إليه  مضاف  ›ه‹  وضمير  زمان؛  ظرف  و›قبل‹  فيه؛  مفعول  )َقْبَلهُ(   

›التيمم‹.
 )َوأَْن يَُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكون‹ فعل مضارع منصوب بأن وهو معطوف.

ُم( اسم ›يكون‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد. َيمُّ  )التَّ
مضاف  و›دخ��ول‹  زم��ان؛  ظرف  وهو  النصب  محل  في  ›يكون‹  خبر  ›بعد‹  اْلَوْقِت(  ُدُخ��ْوِل  )بَْعَد   
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›الوقت‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه 

االسم المفرد.
بأن وفاعله مستتر  َم( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يتيمم‹ فعل مضارع منصوب  يََتَيمَّ )َوأَْن   

تقديره ›متيمم‹ وهو معطوف.
و›فرض‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›كل‹  الجر؛  حرف  ›ل‹  َفْرٍض(  )لُِكّلِ   

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

ِم( ›فروض‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهي مضاف؛ و›التيمم‹ مضاف إليه  َيمُّ  )ُفُرْوُض التَّ
مجرور في الكسرة في االسم المفرد.

 )َخْمَسةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد. وَّ  )اأْلَ
َراِب( ›نقل‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›التراب‹ مضاف إليه مجرور   )نَْقُل التُّ

بالكسرة في االسم المفرد.
انِي( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ

 )الّنِيَُّة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
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ابُِع( أتو كڤيڠ ڤڤت  الُِث( !أتوي! كڤيڠ تلو !إيكو! )َمْسُح اْلَوْجهِ( ڠوسڤ وجه، )الرَّ )الثَّ
لورو،  تومكا سيكوت  اْلِمْرَفَقْيِن(  )ِإلَى  لورو  تڠان  اْلَيَدْيِن( ڠوسڤ  )َمْسُح  !إيكو! 

أنتراني  !إڠ!  اْلَمْسَحَتْيِن(  )بَْيَن  ترتيب  ْرِتْيُب(  )التَّ !إيكو!  ليما  كڤيڠ  !أتوي!  )اْلَخاِمُس( 
ڤڠوسڤ كارو.

ِم[ ياَمُّ التاَّ ُت  ]ُمْبِطلاَ

ڤيرا2  !أت��وي!  ِم(  َيمُّ التَّ )ُمْبِطاَلُت  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
!كڠ!  )أَْب��َط��َل(  ب��راڠ  !إي��ك��و!  سويجي  )َم��ا(  تلو:  )َث��اَلَث��ةٌ(  !إي��ك��و!  تيمم  كڠ بطالكن 
................ ُة( لن مرتد، دَّ بطالكن !أڤا! براڠ )اْلُوُضْوءَ( !إڠ! وضوء، )َوالّرِ

الُِث( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
 )َمْسُح اْلَوْجهِ( ›مسح‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الوجه‹ مضاف إليه مجرور 

بالكسرة في االسم المفرد.
ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرَّ

إليه  مضاف  و›اليدين‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›مسح‹  اْلَيَدْيِن(  )َمْسُح   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِإلَى اْلِمْرَفَقْيِن( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›المرفقين‹ مجرور بالياء في التثنية.
 )اْلَخاِمُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْرِتْيُب( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )التَّ
 )بَْيَن اْلَمْسَحَتْيِن( ›بين‹ ظرف زمان؛ و›المسحتين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ِم( ›مبطالت‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم وهي مضاف؛ و›التيمم‹  َيمُّ  )ُمْبِطاَلُت التَّ

مضاف إليه مجرور في الكسرة في االسم المفرد.
 )َثاَلَثةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

معطوف  وه��و  الرفع  محل  في  موصول  اس��م  وه��و  ›ه��ي‹  تقديره  محذوف  مبتدإ  من  خبر  )َم��ا(   
عليه ومنعوت.

 )أَْبَطَل( فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل رفع النعت وفاعله مستتر تقديره ›ما‹.
 )اْلُوُضْوءَ( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم والمفرد؛.

ُة( ›و‹ حرف العطف والردة مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف. دَّ  )َوالّرِ
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َم( لمون تيمم !سڤا! ووڠ )لَِفْقِدِه( كرانا  ُم اْلَماِء( لن پيڤتا أناني باپو )ِإْن َتَيمَّ )َوَتَوهُّ

باپو. كسڤين 

اِت[ اساَ ]الاَِّذْي ياَْطُهُر ِمناَ الناَّجاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )الَِّذْي يَْطُهُر( !أتوي! كڠ بيسا سوچي 
أراك  )اْلَخْمُر( سويجي  تلو:  )َثاَلٌث(  !إيكو!  نجس  ڤيرا2  النََّجاَساِت( سكيڠ  )ِمَن 
َلْت( ناليكاني دادي چوكا !أڤا! أراك )بَِنْفِسَها( كلوان أواك ديويني أراك،  )ِإَذا َتَخلَّ

براڠ  ناليكاني دين ساماء، )َوَما( لن  ُدبَِغ(  )ِإَذا  بتاڠ  اْلَمْيَتةِ( لن كوليتي  )َوِجْلُد 
)َصاَر( !كڠ! دادي !أڤا! براڠ !دادي إيكو! )َحَيَوانًا( حيوان.

ُم اْلَماِء( ›و‹ حرف العطف؛ و›توهم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛   )َوَتَوهُّ
و›الماء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

َم( ›إن‹ حرف الشرط؛ و›تيمم‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›متيمم‹.  )ِإْن َتَيمَّ
 )لَِفْقِدِه( ›ل‹ حرف الجر؛ و›فقد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الماء‹.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )الَِّذْي يَْطُهُر( ›الذي‹ مبتدأ واسم موصول مبني في محل الرفع وهو منعوت؛ و›يطهر‹ فعل مضارع 
مرفوع في محل النعت وفاعله مستتر تقديره ›الذي‹.

 )ِمَن النََّجاَساِت( ›من‹ حرف الجر؛ و›النجاسات‹ مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم.
 )َثاَلٌث( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )اْلَخْمُر( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هو‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
َلْت( ›إذا‹ حرف الشرط؛ و›تخللت‹ فعل ماٍض وفاعله تاء التأنيث الساكنة.  )ِإَذا َتَخلَّ

المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ها‹  بالكسرة في االسم  الجر؛ و›نفس‹ مجرور  )بَِنْفِسَها( ›ب‹ حرف   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخمر‹.

 )َوِجْلُد اْلَمْيَتةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›جلد‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
و›الميتة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِإَذا ُدبَِغ( ›إذا‹ حرف الشرط؛ و›دبغ‹ فعل ماٍض وفاعله مستتر تقديره ›جلد الميتة‹.
 )َوَما َصاَر( ›و‹ حرف العطف؛ و›ما‹ اسم موصول في محل الرفع وهو معطوف ومنعوت.

 فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل النعت واسم ›صار‹ مستتر تقديره ›ما‹.
 )َحَيَوانًا( خبر ›صار‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
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اِت[ اساَ اُع الناَّجاَ اَْنواَ ]أ

نجس  ڤيرا2  !أتوي!  )النََّجاَساُت(  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
نجس  لن  َفةٌ(  )َوُمَخفَّ مغلظة،  نجس  !إيكو!  سويجي  َظةٌ(  )ُمَغلَّ تلو:  )َثاَلٌث(  !إيكو! 

!إيكو!  مغلظة  نجس  أتو  َظُة(  )اْلُمَغلَّ متوسطة.  نجس  لن  َطةٌ(  )َوُمَتَوّسِ مخففة، 
لن  أََحِدِهَما(  )َوَفْرِع  چيليڠ  لن  )َواْلِخْنِزْيْر(  سکاوون  نجسي  اْلَكْلِب(  )نََجاَسُة 
( ڤيڤيسي بوچه لنڠ  ِبّيِ !إيكو! )بَْوُل الصَّ َفُة( أتو نجس مخففة  ڤرا أناءني. )َواْلُمَخفَّ
بَِن( لياني ڤوهان )َولَْم يَْبُلْغ(  )الَِّذْي لَْم يَْطَعْم( !كڠ! كوروڠ مڠان !سڤا! صبي )َغْيَر اللَّ
....................................... لم دوروڠ تومكا !سڤا! صبي

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )النََّجاَساُت( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم.

 )َثاَلٌث( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
َظةٌ( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هو‹ مرفوع بالضم في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )ُمَغلَّ

َفةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›مغلظة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوُمَخفَّ
َطةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›متوسطة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوُمَتَوّسِ

َظُة( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلُمَغلَّ
 )نََجاَسُة اْلَكْلِب( ›نجاسة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الكلب‹ مضاف إليه 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َواْلِخْنِزْيرِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الخنزير‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوَفْرِع أََحِدِهَما( ›و‹ حرف العطف؛ و›فرع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف 
ثاٍن؛ وضمير ›هما‹  المفرد وهو مضاف  بالكسرة في االسم  أول مجرور  إليه  أول؛ و›أحد‹ مضاف 

مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر.
َفُة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›المخففة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َواْلُمَخفَّ

( ›بول‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الصبي‹ مضاف إليه مجرور  ِبّيِ  )بَْوُل الصَّ
بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.

 )الَِّذْي لَْم يَْطَعْم( ›الذي‹ اسم موصول في محل جر النعت؛ و›لم‹ حرف النفي والجزم؛ و›يطعم‹ فعل 
مضارع مجزوم بالسكون وفاعله مستتر تقديره ›الصبي‹.

إليه  مضاف  و›اللبن‹  مضاف؛  وهو  به  المفعول  نصب  محل  في  االستثناء  أداة  ›غير‹  بَِن(  اللَّ )َغْيَر   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

بالسكون  و›يبلغ‹ فعل مضارع مجزوم  والجزم؛  النفي  و›لم‹ حرف  العطف؛  ›و‹ حرف  يَْبُلْغ(  )َولَْم   
وفاعله مستتر تقديره ›الصبي‹.
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)َسائِِر  !إيكو!  متوسطة  نجس  !أتوي!  َطُة(  )َواْلُمَتَوّسِ تهون.  روڠ  عمر  !إڠ!  )اْلَحْولَْيِن( 

النََّجاَساِت( ٓسكاريني ڤيرا2 نجس.

اِت[ اساَ ْطِهْيُر ِمناَ الناَّجاَ ]التاَّ

َظُة( !أتوي! نجس مغلظة !إيكو!  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )اْلُمَغلَّ
. )َتْطُهُر( بيسا سوچي !أڤا! نجس مغلظة )بَِسْبِع َغَساَلٍت( كلوان ڤيتوڠ واسوهان

ساله  !أتوي!   ) )ِإْحَداُهنَّ مغلظة  نجس  عيني  إيالڠي  سويسي  َعْينَِها(  ِإَزالَ��ةِ  )بَْعَد 
سويجيني ڤيتو )بُِتَراٍب( كلوان لبو. 

نجس  !أڤا!  سوچي  بيسا  )َتْطُهُر(  !إيكو!  مخففة  نجس  !أتوي!  لن  َفُة(  )َواْلُمَخفَّ
.............................. مخففة )بَِرّشِ اْلَماِء( كلوان پيراتي باپو

 )اْلَحْولَْيِن( مفعول به منصوب بالياء في التثنية.
َطُة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›المتوسطة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َواْلُمَتَوّسِ

 )َسائُِر النََّجاَساِت( ›سائر‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›النجاسات‹ مضاف 
إليه مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
َظُة( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلُمَغلَّ

 )َتْطُهُر( خبر شبه جملة فعلية؛ و›تطهر‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›المغلظة‹.
 )بَِسْبِع َغَساَلٍت( ›ب‹ حرف الجر؛ و›سبع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›غسالت‹ 

مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم؛ و›سبع غسالت‹ مبدل منه.
وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  و›إزالة‹ مضاف  زمان؛  ›بعد‹ ظرف  َعْينَِها(  ِإَزالَةِ  )بَْعَد   
›ها‹  وضمير  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›عين‹  مضاف؛ 

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المغلظة‹.
المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالكسرة في االسم  بدل ›سبع غسالت‹؛ و›إحدى‹ مجرور   ) )ِإْحَداُهنَّ  

›هن‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›غسالت‹.
 )بُِتَراٍب( ›ب‹ حرف الجر؛ و›تراب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

َفُة( ›و‹ حرف العطف ›المخففة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َواْلُمَخفَّ
 )َتْطُهُر( خبر شبه جملة فعلية؛ و›تطهر‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›المخففة‹.

و›الماء‹  وهو مضاف؛  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›رش‹  الجر؛  ›ب‹ حرف  اْلَماِء(  )بَِرّشِ   
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
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)َعَلْيَها( إڠتسي نجس مخففة )َمَع اْلَغَلبَةِ( سرتا باڠتاكن )َوِإَزالَةِ َعْينَِها( لن سرتا 

إيالڠي عيني نجس مخففة. 
ِقْسَمْيِن(  باکي )َعَلٰى  )َتْنَقِسُم( دين  !إيكو!  أتو نجس متوسطة  َطُة(  )َواْلُمَتَوّسِ
لن  ٍة(  )َوُحْكِميَّ عين  بڠسا  نجس  !إيكو!  سويجي  )َعْينِيٍَّة(  باکيهان:  روڠ  إڠتسي 

كڤيندوني بوڠسا حكم. 
كدوي  أنا  !كڠ!  )لََها(  نجس  )الَِّتْي(  !إيكو!  عين  بوڠسا  نجس  !أتوي!  ُة(  )اْلَعْينِيَّ
( مكا مستي  بُدَّ أمبو )َوَطْعٌم( لن راسا )َفاَل  )َوِرْيٌح( لن  !أتوي! ورنا  نجس )لَْوٌن( 
نجس  أمبوني  لن  )َوِرْيِحَها(  نجس  ورناني  ڠيالعاكن  سكيڠ  لَْونَِها(  ِإَزالَةِ  )ِمْن 

 )َعَلْيَها( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني على الجر يرجع إلى ›المخففة‹.
 )َمَع اْلَغَلبَةِ( ›مع‹ الظرف؛ و›الغلبة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

أول؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›إزالة‹  العطف؛  ›و‹ حرف  َعْينَِها(  )َوِإَزالَ��ةِ   
و›عين‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ها‹ مضاف 

إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›المخففة‹.
َطُة( ›و‹ حرف العطف ›المتوسطة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َواْلُمَتَوّسِ

تقديره  مستتر  وفاعله  بالضمة  مرفوع  مضارع  فعل  و›تنقسم‹  فعلية؛  جملة  شبه  خبر  )َتْنَقِسُم(   
›المتوسطة‹.

 )َعَلٰى ِقْسَمْيِن( ›على‹ حرف الجر؛ و›قسمين‹ مجرور بالياء في التثنية وهو مبدل منه.
 )َعْينِيٍَّة( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومعطوف عليه.

 )َوُحْكِميٍَّة( ›و‹ حرف العطف؛ و›حكمية‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )اْلَعْينِيَُّة( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )الَِّتْي( خبر جملة اسمية وهو اسم موصول مبني في محل الرفع.
 )لََها( ›ل‹ حرف الجر مبني؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى›عينية‹؛ و›لها‹ خبر مقدم.

 )لَْوٌن( مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه
 )َوِرْيٌح( ›و‹ حرف العطف؛ و›ريح‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوَطْعٌم( ›و‹ حرف العطف؛ و›طعم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
( ›ف‹ حرف االستئناف؛ و›ال‹ نافية للجنس؛ و›بد‹ اسم ›ال‹ مبني على الفتح في محل النصب.  )َفاَل بُدَّ

أول؛  وهو مضاف  المفرد  االسم  في  بالكسرة  و›إزالة‹ مجرور  الجر؛  ›من‹ حرف  لَْونَِها(  ِإَزالَةِ  )ِمْن   
و›لون‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه ومضاف ثاٍن؛ وضمير 

›ها‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›العينية‹.
 )َوِرْيِحَها( ›و‹ حرف العطف؛ و›ريح‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف إليه؛ 
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)َوَطْعِمَها( لن راساني نجس. 

لَْوَن(  )اَل  نجس  )الَِّتْي(  !إيكو!  حكم  بڠسا  كڠ  نجس  !أتوي!  لن  ُة(  )َواْلُحْكِميَّ
أنا راساني  أورا  َطْعَم( لن  )َواَل  أمبوني  أنا  أورا  ِريَح( لن  أنا ورناني )َواَل  أورا  !كڠ! 

)َعَلْيَها(  باپو  ڠيليكاكن  !أڤ��ا!  اْلَماِء(  )َج��ْرُي  سيرا  إڠ  پوكوڤي  مكا  )يَْكِفْيَك( 
إڠتسي نجس.

اِس[ الّنِفاَ ْيِض واَ اْلحاَ ْهِر واَ اُن الطُّ ماَ ]زاَ

!أتوي! لويه كديكي  اْلَحْيِض(  !إيكو! فصل سويجي )أََقلُّ  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
!أتوي! كڤراهي حيض  )َوَغالِبُهُ( لن  )َولَْيَلةٌ( لن سوڠي،  )يَْوٌم( سدينا  !إيكو!  حيض 

وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›العينية‹.
 )َوَطْعِمَها( ›و‹ حرف العطف؛ و›طعم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف إليه؛ 

وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›العينية‹.
 )َواْلُحْكِميَُّة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›الحكمية‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )الَِّتْي( خبر جملة اسمية وهو اسم موصول مبني في محل الرفع.
 )اَل لَْوَن( ›ال‹ نافية للجنس؛ و›لون‹ اسم ›ال‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َواَل ِريَح( ›و‹ حرف العطف ›ال‹ نافية للجنس؛ و›ريح‹ اسم ›ال‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد 
وهو معطوف.

 )َواَل َطْعَم( ›و‹ حرف العطف ›ال‹ نافية للجنس؛ و›طعم‹ اسم ›ال‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد 
وهو معطوف.

 )يَْكِفْيَك( ›يكفي‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة؛ وضمير ›ك‹ مفعول به مبني في محل النصب.
إليه  و›الماء‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛  بالضمة في االسم  فاعل؛ و›جري‹ مرفوع  اْلَماِء(  )َجْرُي   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َعَلْيَها( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الحكمية‹.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
إليه  و›الحيض‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›أقل‹  اْلَحْيِض(  )أََقلُّ   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )يَْوٌم( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َولَْيَلةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›ليلة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوَغالِبُهُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›غالب‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الحيض‹.
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أكيهي  لويه  !أتوي!  لن  )َوأَْكَثُرُه(  دينا،  فيتوڠ  أوتوا  َسْبٌع(  )أَْو  دينا  ننم   ) !إيكو! )ِستٌّ

!أڤا!ني )يَْوًما( ديناني )بَِلَيالِْيَها( كلوان وڠيني  !إيكو! )َخْمَسَة َعَشَر( ليمالس  حيض 
ليمالس دينا.

ْهِر( !أتوي! لويه كديكي سسوچي )بَْيَن اْلَحْيَضَتْيِن( !إڠ! أنتراني حيض  )أََقلُّ الطُّ
كڤراهي  !أتوي!  لن  )َوَغالِبُهُ(  ديناني،  )يَْوًما(  !أڤا!ني!  ليمالس  َعَشَر(  )َخْمَسَة  !إيكو!  لورو 
سسوچي !إيكو! )أَْربََعةٌ( ڤڤت )َوِعْشُروَن( لن روڠ ڤولوه !أڤا!ني! )يَْوًما( ديناني )أَْو َثاَلَثةٌ( أتوا 

( لن أورا أنا واتسي  تلو )َوِعْشُروَن( لن روڠ ڤولوه !أڤا!ني )يَْوًما( ديناني، )َواَل َحدَّ

( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )ِستٌّ
 )أَْو َسْبٌع( ›أو‹ حرف العطف؛ و›سبع‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوأَْكَثُرُه( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أكثر‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الحيض‹.

 )َخْمَسَة َعَشَر( خبر مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.
 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

إليه؛ وضمير  التكسير وهو مضاف  بالكسرة في جمع  الجر؛ و›ليالي‹ مجرور  )بَِلَيالِْيَها( ›ب‹ حرف   
›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›خمسة عشر‹.

ْهِر( ›أقل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الطهر‹ مضاف إليه مجرور   )أََقلُّ الطُّ
بالكسرة في االسم المفرد.

 )بَْيَن اْلَحْيَضَتْيِن( ›بين‹ الظرف؛ و›الحيضين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.
 )َخْمَسَة َعَشَر( خبر مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.

 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َوَغالِبُهُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›غالب‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الطهر‹.
 )أَْربََعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َوِعْشُروَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›عشرون‹ مرفوع بالواو في جمع المذكر السالم وهو معطوف.
 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد؛ و›أربعة وعشرون يوما‹ معطوف عليه.

›أربعة  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ثالثة‹  العطف؛  حرف  ›أو‹  َثاَلَثةٌ(  )أَْو   
وعشرون يوما‹ ومعطوف عليه )َوِعْشُروَن(.

 ›و‹ حرف العطف؛ و›عشرون‹ مرفوع بالواو في جمع المذكر السالم وهو معطوف.
 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية للجنس؛ و›حد‹ اسم ال منصوب بالفتحة في االسم المفرد   )َواَل َحدَّ
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)أِلَْكَثِرِه( كدووي أكيهي سوچي.

لن  )َوَغالِبُهُ(  سأكچروتان،  ةٌ(  )َمجَّ !إيكو!  نفاس  كديكي  أتو  الّنَِفاِس(  )أََقلُّ 
!أتوي!  !أڤا!ني! )يَْوًما( ديناني، )َوأَْكَثُرُه( لن  !إيكو! )أَْربَُعْوَن( ڤتاڠ ڤولوه  !أتوي! كڤراهي نفاس 

ْوَن( سوداء !أڤا!ني! )يَْوًما( ديناني. أكيهي نفاس !إيكو! )ِستُّ

ِة[ لاَ اُر الصاَّ ]أاَْعذاَ

ڤيرا2  !أت��وي!  الَِة(  الصَّ )أَْع���َذاُر  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل((   
لن  )َوالّنِْسَياُن(  تورو  !إيكو!  سويجي  )النَّْوُم(  لورو:  )اْثَناِن(  !إيكو!  عذري صالة 

كڤيندو اللي.

وخبر ›ال‹ محذوف تقديره ›موجود‹.
المنصرف وهو مضاف؛ وضمير  بالكسرة في االسم غير  الجر؛ و›أكثر‹ مجرور  )أِلَْكَثِرِه( ›ل‹ حرف   

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر.
إليه  مضاف  و›النفاس‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›أقل‹  الّنَِفاِس(  )أََقلُّ   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َمجَّ

 )َوَغالِبُهُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›غالب‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›النفاس‹.

 )أَْربَُعْوَن( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َوأَْكَثُرُه( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أكثر‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›النفاس‹.

ْوَن( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ِستُّ
 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
اَلِة( ›أعذار‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ و›الصالة‹ مضاف إليه   )أَْعَذاُر الصَّ

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )اْثَناِن( خبر مرفوع باأللف في التثنية.

 )النَّْوُم( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هما‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َوالّنِْسَياُن( ›و‹ حرف العطف؛ و›النسيان‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
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ِة[ لاَ ]ُشُروُط الصاَّ

ڤيرا2  !أت��وي!  اَلِة(  الصَّ )ُش��ُروُط  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
شراطي صالة !إيكو! )َثَمانَِيةٌ( وولو: )َطَهاَرُة اْلَحَدَثْيِن( سويجي !إيكو! سوچي سكيڠ 
ْوِب(  الثَّ النََّجاَسةِ( سكيڠ نجس )ِفي  َهاَرُة( لن سوچي )َعِن  حدث لورو، )َوالطَّ
لن  اْلَعْوَرِة(  )َوَسْتُر  ڤڠکوناني،  لن  )َواْلَمَكاِن(  بداني  لن  )َواْلبََدِن(  ڤاكيهان  لن 
اْلَوْقِت( لن مانجيڠ  قبلة، )َوُدُخْوُل  اْلِقْبَلةِ( لن مادڤ  نوتوڤي عورة، )َواْسِتْقبَاُل 
يَْعَتِقَد(  )َوأَْن الَ  ٓوروه كلوان كفرضوناني صالة،  ِتَها( لن  بَِفْرِضيَّ )َواْلِعْلُم  وقت، 

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
اَلِة( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ و›الصالة‹ مضاف إليه   )ُشُروُط الصَّ

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َثَمانَِيةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َطَهاَرُة اْلَحَدَثْيِن( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›طهارة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد 
وهو مضاف؛ و›الحدثين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية؛ و›طهارة الحدثين‹ معطوف عليه.

َهاَرُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطهارة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطَّ
 )َعِن النََّجاَسةِ( ›عن‹ حرف الجر؛ و›النجاسة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ْوِب( ›في‹ حرف الجر؛ و›الثوب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )ِفي الثَّ
 )َواْلبََدِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›البدن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َواْلَمَكاِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›المكان‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوَسْتُر اْلَعْوَرِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›ستر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›العورة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›استقبال‹  العطف؛  ›و‹ حرف  اْلِقْبَلةِ(  )َواْسِتْقبَاُل   

ومضاف؛ و›القبلة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›دخ��ول‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلَوْقِت(  )َوُدُخ��ْوُل   

ومضاف؛ و›الوقت‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
معطوف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›العلم‹  العطف؛  ›و‹ حرف  ِتَها(  بَِفْرِضيَّ )َواْلِعْلُم   
و›ب‹ حرف الجر؛ و›فرضية‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ها‹ مضاف 

إليع مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصالة‹.
يَْعَتِقَد( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ حرف النصب؛ و›يعتقد‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة؛  )َوأَْن اَل   

و›أن ال يعتقد‹ في محل الرفع.
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ڤيرا2  سكيڠ  ُف��ُرْوِض��َه��ا(  )ِم��ْن  سويجي  فرضو  !إڠ!  )َف��ْرًض��ا(  نيقداكن  أورا  لن 

ڤركرا  ڤيرا2  ڠدوهي  لن  اْلُمْبِطاَلِت(  )َواْجِتَناُب  سنة،  !إڠ!  فرضزني صالة )ُسنًَّة( 

كڠ بطالكن.

اُث[ ]اْلاَْحداَ

!إيكو!  سويجي  )أَْصَغُر(  لورو:  )اْثَناِن(  !إيكو!  حدث  ڤيرا2  !أتوي!  )اأْلَْح��َداُث( 

حدث چيليء )َوأَْكبَُر( لن حدث کدي. )َفاأْلَْصَغُر( مكا أتوي حدث چيليء !إيكو! 

ْكبَُر( لن !أتوي!  )َما( براڠ )أَْوَجَب( !كڠ! ماجباكن !أڤا! براڠ )اْلُوُضْوءَ( !إڠ! وضوء. )َواأْلَ

حدث کدي !إيكو! )َما( براڠ )أَْوَجَب( !كڠ! ماجباكن !أڤا! براڠ )اْلُغْسَل( !إڠ! أدوس.

 )َفْرًضا( مفعول به أول منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )ِمْن ُفُرْوِضَها( ›من‹ حرف الجر؛ و›فروض‹ مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو مضاف؛ وضمير 

›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصالة‹.
 )ُسنًَّة( مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة في االسم المفرد

 )َواْجِتَناُب اْلُمْبِطاَلِت( ›و‹ حرف العطف؛ و›اجتناب‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ 
و›المبطالت‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم.

 )اأْلَْحَداُث( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير.
 )اْثَناِن( خبر مرفوع باأللف في التثنية

 )أَْصَغُر( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هما‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َوأَْكبَُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›أكبر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َفاأْلَْصَغُر( ›ف‹ حرف االستئناف؛ و›األصغر‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َما( خبر مبني في محل الرفع وهو اسم موصول ومنعوت.

 )أَْوَجَب( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹ وهو في محل النعت.
 )اْلُوُضْوءَ( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

ْكبَُر( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›األكبر‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َواأْلَ
 )َما( خبر مبني في محل الرفع وهو اسم موصول ومنعوت.

 )أَْوَجَب( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹ وهو في محل النعت.
 )اْلُغْسَل( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
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اُت[ ْوراَ ]اْلعاَ

سويجي  ُجِل(  الرَّ )َعْوَرُة  ڤڤت:  )أَْربَ��ٌع(  !إيكو!  عورة  ڤيرا2  !أتوي!  )اْلَعْوَراُت( 
أمة )ِفي  )َواأْلََمةِ( لن عورتي وادون  !حالي! مطلق  )َمْطَلًقا(  لنڠ  !إيكو! عوراتي ووڠ 

ْكبَةِ( لن  ِة( !كڠ! أنتراني وودل )َوالرُّ رَّ اَلِة( إڠدالم صالة !إيكو! )َما( براڠ )بَْيَن السُّ الصَّ
الَِة( إڠدالم صالة  ِة( لن !أتوي! عورتي وادون مردكا )ِفي الصَّ دڠكول، )َوَعْوَرُة اْلُحرَّ
!إيكو! )َجِمْيُع بََدنَِها( سكابيهاني بداني وادون )َما( براڠ )ِسَوى اْلَوْجهِ( !كڠ! سألياني 

ِة( لن !أتوي! عورتي وادون مردكا  ْيِن( لن أيڤيك2 لورو، )َوَعْوَرُة اْلُحرَّ وجه )َواْلَكفَّ

 )اْلَعْوَراُت( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم.
 )أَْربٌَع( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

إليه  و›الرجل‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛  بالضمة في االسم  مبتدأ مرفوع  ُجِل( ›عورة‹  الرَّ )َعْوَرُة   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َمْطَلًقا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َواأْلََمةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›األمة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

اَلِة( ›في‹ حرف الجر؛ و›الصالة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِفي الصَّ
 )َما( خبر مبني في محل الرفع.

وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›السرة‹  مكان؛  ظرف  ›بين‹  ِة(  رَّ السُّ )بَْيَن   
معطوف عليه.

ْكبَةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الركبة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالرُّ
ِة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›عورة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛   )َوَعْوَرُة اْلُحرَّ

و›الحرة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
اَلِة( ›في‹ حرف الجر ›الصالة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِفي الصَّ

 )َجِمْيُع بََدنَِها( ›جميع‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›بدن‹ مضاف إليه مجرور 
إلى  الجر يرجع  إليه مبني في محل  المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ها‹ مضاف  بالكسرة في االسم 

›الحرة‹.
 )َما( اسم موصول في محل رفع نعت ›جميع بدنها‹.

 )ِسَوى اْلَوْجهِ( ›سوى‹ حرف االستثناء في محل المضاف؛ و›الوجه‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في 
االسم المفرد وهو معطوف عليه.

ْيِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›الكفين‹ مجرور بالياء في التثنية وهو معطوف.  )َواْلَكفَّ
ِة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›عورة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛   )َوَعْوَرُة اْلُحرَّ

و›الحرة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
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)َواأْلََمةِ( لن وادون أمة )ِعْنَد اأْلََجانِِب( أنا إڠ سانديڠي ڤيرا2 لنڠ ليان !إيكو! )َجِمْيُع 
محرمي  ڤيرا2  سانديڠي  إڠ  أنا  لن  َمَحاِرِمِهَما(  )َوِعْنَد  بدن  سكابيهاني  اْلبََدِن( 
ْكبَةِ(  )َوالرُّ وودل  أنتراني  !كڠ!  ِة(  رَّ السُّ )بَْيَن  براڠ  )َما(  !إيكو!  أمة  لن  مردكا  وادون 

لن دڠكول.

ِة[ لاَ اُن الصاَّ ]أاَْركاَ

!أتوي! ڤيرا2 ركني  اَلِة(  الصَّ !إيكو! فصل سويجي )أَْرَكاُن  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
نية،  ُة(  )الّنِيَّ !إيكو!  ديڠين  كڠ  !أتوي!  ُل(  وَّ )اأْلَ ڤيتولس:  َعَشَر(  )َسْبَعَة  !إيكو!  صالة 
........................................... !أتوي! كڤيندو انِي(  )الثَّ

 )َواأْلََمةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›العطف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )ِعْنَد اأْلََجانِِب( ›عند‹ ظرف مكان؛ و›األجانب‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو 

معطوف عليه.
إليه  مضاف  و›البدن‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›جميع‹  اْلبََدِن(  )َجِمْيُع   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
بالكسرة  إليه مجرور  َمَحاِرِمِهَما( ›و‹ حرف العطف؛ و›عند‹ ظرف مكان؛ و›محارم‹ مضاف  )َوِعْنَد   
إلى ›الحرة  إليه مبني في محل الجر يرجع  التكسير وهو مضاف؛ وضمير ›هما‹ مضاف  في جمع 

واألمة‹؛ و›عند محارمها‹ معطوف.
 )َما( خبر مبني في محل الرفع.

وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›السرة‹  مكان؛  ظرف  ›عند‹  ِة(  رَّ السُّ )بَْيَن   
معطوف عليه.

ْكبَةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الركبة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالرُّ
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

اَلِة( ›أركان‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ و›الصالة‹ مضاف إليه   )أَْرَكاُن الصَّ
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َسْبَعَة َعَشَر( خبر مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.
ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد. وَّ  )اأْلَ

 )الّنِيَُّة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
انِي( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
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)اْلِقَياُم(  !إيكو!  تلو  كڤيع  !أتوي!  الُِث(  )الثَّ الحرام،  تكبيرة  ْحَراِم(  اْلِ )َتْكِبْيَرُة  !إيكو! 

اْلَفْرِض( إڠدالم صالة فرض،  اْلَقاِدِر( إڠتسي ووڠ كڠ كواسا )ِفي  ڠادك )َعَلى 
ابُِع( !أتوي! كڤيڠ ڤڤت !إيكو! )ِقَراءَُة اْلَفاِتَحةِ( مچا فاتحة، )اْلَخاِمُس( !أتوي! كڤيڠ  )الرَّ
َمْأنِْيَنُة( طمأنينة  )الطُّ !إيكو!  ننم  كڤيڠ  !أتوي!  اِدُس(  )السَّ ركوع،  ُكْوُع(  )الرُّ !إيكو!  ليما 
اِمُن(  ْعِتَداُل( اعتدال، )الثَّ ابُِع( !أتوي! كڤيڠ فيتو !إيكو! )ااْلِ )ِفْيهِ( إڠدالم ركوع، )السَّ
!أتوي!  اِسُع(  )التَّ اعتدال،  إڠدالم  )ِفْيهِ(  َمْأنِْيَنُة( طمأنينة  )الطُّ !إيكو!  !أتوي! كڤيڠ وولو 

!أتوي!  )اْلَعاِشُر(  كڤيندو،  أمبال  !حالي!  َتْيِن(  )َمرَّ ُجْوُد( سجود  )السُّ !إيكو!  كڤيڠ سڠا 

ْحَراِم( ›تكبيرة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الحرام‹ مضاف إليه   )َتْكِبْيَرُة اْلِ
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

الُِث( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
 )اْلِقَياُم( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َعَلى اْلَقاِدِر( ›على‹ حرف الجر؛ و›القادر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِفي اْلَفْرِض( ›في‹ حرف الجر؛ و›الفرض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرَّ
إليه  المفرد وهو مضاف؛ و›الفاتحة‹ مضاف  بالضمة في االسم  ›قراءة‹ خبر مرفوع  اْلَفاِتَحةِ(  )ِقَراءَُة   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )اْلَخاِمُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ُكْوُع( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرُّ
اِدُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ
َمْأنِْيَنُة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الطُّ

 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الركوع‹.
ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ

ْعِتَداُل( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ااْلِ
اِمُن( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ

َمْأنِْيَنُة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الطُّ
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›االعتدال‹.

اِسُع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )التَّ
ُجْوُد( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السُّ

َتْيِن( حال منصوب بالياء في التثنية.  )َمرَّ
 )اْلَعاِشُر( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
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َمْأنِْيَنُة( طمأنينة )ِفْيهِ( إڠدالم سجود، )اْلَحاِدَي َعَشَر( !أتوي!  كڤيڠ سڤولوه !إيكو! )الطُّ
ْجَدَتْيِن( !إڠ! أنتراني سجود لورو،  كڤيڠ سوالس !إيكو! )اْلُجُلْوُس( لوڠکوه )بَْيَن السَّ
َمْأنِْيَنُة( طمأنينة )ِفْيهِ( إڠدالم لوڠکوه،  انَِي َعَشَر( !أتوي! كڤيڠ رولس !إيكو! )الطُّ )الثَّ
ابَِع  ِخْيُر( !كڠ! أخير، )الرَّ ُد( تشهد )اأْلَ َشهُّ الَِث َعَشَر( !أتوي! كڤيڠ تلولس!إيكو! )التَّ )الثَّ
أخير،  تشهد  إڠدالم  )ِفْيهِ(  لوڠکوه  )اْلُقُعْوُد(  !إيكو!  بلس  ڤت  كڤيڠ  !أتوي!  َعَشَر( 
ِبّيِ  النَّ )َعَلى  صلوات  مچا  الَُة(  )الصَّ !إيكو!  ليمالس  كڤيڠ  !أتوي!  َعَشَر(  )اْلَخاِمَس 
َم( إڠتسي كنجيڠ نبي محمد ^ )ِفيهِ( إڠدالم تشهد أخير،  َعَلْيهِ َوَسلَّ َصلَّى اهللُ 
!أتوي! كڤيڠ  ابَِع َعَشَر(  الَُم( أويه سالم، )السَّ !إيكو! )السَّ !أتوي! كڤيڠ  اِدَس َعَشَر(  )السَّ

َمْأنِْيَنُة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الطُّ
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›السجود‹.

 )اْلَحاِدَي َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.
 )اْلُجُلْوُس( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْجَدَتْيِن( ›بين‹ ظرف زمان؛ و›السجدتين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.  )بَْيَن السَّ
انَِي َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.  )الثَّ

َمْأنِْيَنُة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الطُّ
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الجلوس‹.

الَِث َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.  )الثَّ
ُد( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد  وهو منعوت. َشهُّ  )التَّ

ِخْيُر( كڠ أخير.  )اأْلَ
ابَِع َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.  )الرَّ

 )اْلُقُعْوُد( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›التشهد األخير‹.

 )اْلَخاِمَس َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.
اَلُة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الصَّ

االسم  في  بالكسرة  ›النبي‹ مجرور  الجر؛ وضمير  ›على‹ حرف  َم(  َوَسلَّ َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى  ِبّيِ  النَّ )َعَلى   
المفرد ›ملسوهيلعهللاىلص‹ جملة دعائية.

 )ِفيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›التشهد األخير‹.
اِدَس َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.  )السَّ

اَلُم( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ
ابَِع َعَشَر( مبتدأ مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.  )السَّ
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ْرِتْيُب( أوروت2. فيتولس !إيكو! )التَّ

ِة[ لاَ اُت نِياَّةِ الصاَّ جاَ راَ ]داَ

)َثاَلُث  !إيكو!  نبية  !أت��وي!  ُة(  )الّنِيَّ سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
إيكو!  !أنا  اَلُة( صالة  )الصَّ !أڤا!  أنا  لمون  َكانَْت(  )ِإْن  درجات:  ڤيرا2  تلو  َدَرَج��اٍت( 
ْعيِْيُن(  )َفْرًضا( فرض )َوَجَب( مكا واجب !أڤا! )َقْصُد اْلِفْعِل( نجا کاوي صالة )َوالتَّ
!أڤا!  أنا  َكانَْت( لن لمون  ُة( لن كفرضوناني صالة. )َوِإْن  پتأنا صالة )َواْلَفْرِضيَّ لن 
!كڠ! دين وقت )َكَراِتبٍَة( كيا صالة رواتب )أَْو  َتًة(  إيكو! )نَاِفَلًة( سنة )ُمَؤقَّ !أنا  صالة 
........... َذاَت َسبٍَب( أتوا صالة سنة كڠ دويني سبب )َوَجَب( مكا واجب

ْرِتْيُب( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )التَّ
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )الّنِيَُّة( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َثاَلُث َدَرَجاٍت( ›ثالث‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›درجات‹ مضاف إليه 

مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم.
 )ِإْن َكانَْت( ›إن‹ أداة الشرط؛ و›كانت‹ فعل ماٍض.

اَلُة( اسم ›كانت‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الصَّ
 )َفْرًضا( خبر ›كانت‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َوَجَب( فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل جواب الشرط.
 )َقْصُد اْلِفْعِل( ›قصد‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه ومضاف؛ و›الفعل‹ 

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ْعيِْيُن( ›و‹ حرف العطف؛ و›التعيين‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ

 )َواْلَفْرِضيَُّة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الفرضية‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوِإْن َكانَْت( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›إن‹ أداة الشرط؛ و›كانت‹ فعل ماٍض مبني واسم ›كانت‹ مستتر 

تقديره ›الصالة‹.
 )نَاِفَلًة( خبر ›كانت‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.

َتًة( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.  )ُمَؤقَّ
 )َكَراِتبٍَة( ›ك‹ حرف الجر؛ و›راتبة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )أَْو َذاتِ َسبٍَب( ›أو‹ حرف العطف؛ و›ذات‹ مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو مضاف؛ 
و›سبب‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوَجَب( فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل جواب الشرط.
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َكانَْت(  )َوِإْن  پتأكن صالة.  لن  ْعيِْيُن(  )َوالتَّ کاوي صالة  نجا  اْلِفْعِل(  )َقْصُد  !أڤا! 

لن لمون أنا !أڤا! صالة !أنا إيكو! )نَاِفَلًة( صالة سنة )ُمْطَلَقًة( !كڠ! مطلق )َوَجَب( مكا 
واجب !أڤا! )َقْصُد اْلِفْعِل( نجا کاوي صالة )َفَقْط( مكا بالكا. )اْلِفْعُل( !أتوي! أران 
)ظُْهًرا(  !إيكو!  تعيين  أران  !أتوي!  ْعيِْيُن(  )َوالتَّ أصلي،  ڤڠوچڤ  )أَُصّلِي(  !إيكو!  فعل 
!إيكو!  فرضية  أران  !أت��وي!  لن  ُة(  )َواْلَفْرِضيَّ عصر،  أتوا  َعْصًرا(  )أَْو  ظهر  ڤڠوچڤ 

)َفْرًضا( ڤڠوچڤ فرض.

اِم[ ْحراَ ِة اإْلِ ]ُشُرْوُط تاَْكبِْيراَ

!أتوي!  ْح��َراِم(  اْلِ َتْكِبْيَرِة  )ُش��ُرْوُط  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 

 )َقْصُد اْلِفْعِل( ›قصد‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه ومضاف؛ و›الفعل‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ْعيِْيُن( ›و‹ حرف العطف؛ و›التعيين‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ
 )َوِإْن َكانَْت( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›إن‹ أداة الشرط؛ و›كانت‹ فعل ماٍض مبني واسم ›كانت‹ مستتر 

تقديره ›الصالة‹.
 )نَاِفَلًة( خبر ›كانت‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.

 )ُمْطَلَقًة( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.
 )َوَجَب( فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل جواب الشرط.

إليه  مضاف  و›الفعل‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  فاعل  ›قصد‹  اْلِفْعِل(  )َقْصُد   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َفَقْط( ›ف‹ الزائدة للتزيين؛ و›قط‹ اسم فعل مضارع بمعنى ›يكفي‹ مبني على السكون.
 )اْلِفْعُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )أَُصّلِي( خبر ولعل أصله ›قولك أصلي‹؛ و›أصلي‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ›أنا‹.
ْعيِْيُن( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›التعيين‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )َوالتَّ

 )ظُْهًرا( خبر ولعل أصله ›قولك ظهرا‹؛ و›ظهرا‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو 
معطوف عليه.

 )أَْو َعْصًرا( ›أو‹ حرف العطف؛ و›عصرا‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َواْلَفْرِضيَُّة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›الفرضية‹.

 )َفْرًضا( خبر لعل أصله ›قولك فرضا‹؛ و›فرضا‹ حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

ْحَراِم( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›تكبيرة‹   )ُشُرْوُط َتْكِبْيَرِة اْلِ
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!إيكو!  َتَقَع( سويجي  )أَْن  نم بلس:  َعَشَر(  َة  !إيكو! )ِستَّ ڤيرا2 شراطي تكبيرة الحرام 
اْلَفْرِض(  إڠدالم تڠكاه ڠادط )ِفي  اْلِقَياِم(  !أڤا! تكبيرة الحرام )َحالََة  توميبا  ينطا 
ةِ(  إڠدالم صالة فرض، )َوأَْن َتُكْوَن( لن ينطا أنا !أڤا! تكبيرة الحرام !أنا إيكو! )بِاْلَعَربِيَّ
)بَِلْفِظ  إيكو!  !أنا  الحرام  تكبيرة  !أڤا!  أنا  ينطا  لن  َتُكْوَن(  )َوأَْن  عرب،  چارا  كلوان 
ْرِتْيُب(  اْلَجاَللَةِ( كلوان لفظ جالله اهلل، )َوبَِلْفِظ أَْكبَُر( لن كلوان لفظ أكبر، )َوالتَّ
أورا  ينطا  لن   ) يَُمدَّ الَ  )َوأَْن  لورو،  لفظ  أنتراني  !إڠ!  ْفَظْيِن(  اللَّ )بَْيَن  أوروت2  لن 
.............................................. داواءكن !سڤا! ووڠ

ثاٍن  إليه  و›الحرام‹ مضاف  ثاٍن؛  المفرد وهو مضاف  بالكسرة في االسم  أول مجرور  إليه  مضاف 
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

َة َعَشَر( خبر مبني على الفتحة في العدد في محل الرفع.  )ِستَّ
الرفع،؛ و›أن‹ مصدرية؛  َتَقَع( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ وهو في محل  )أَْن   

و›تقع‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›تكبيرة الحرام‹.
المفرد وهو مضاف؛ و›القيام‹ مضاف  بالفتحة في االسم  فيه منصوب  اْلِقَياِم( ›حالة‹ مفعول  )َحالََة   

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِفي اْلَفْرِض( ›في‹ حرف الجر؛ و›الفرض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

في  وهو  بالفتحة  منصوب  فعل مضارع  و›تكون‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  َتُكْوَن(  )َوأَْن   
محل رفع عطف الخبر، واسم ›تكون‹ مستتر تقديره ›تكبيرة الحرام‹.

 )بِاْلَعَربِيَّةِ( خبر شبه جملة ›تكون‹ في محل النصب؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›العربية‹ مجرور بالكسرة 
في االسم المفرد.

في  وهو  بالفتحة  منصوب  فعل مضارع  و›تكون‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  َتُكْوَن(  )َوأَْن   
محل رفع عطف الخبر واسم ›تكون‹ مستتر تقديره ›تكبيرة الحرام‹

مجرور  و›لفظ‹  الجر؛  حرف  و›ب‹  النصب؛  محل  في  ›تكون‹  جملة  شبه  خبر  اْلَجاَللَةِ(  )بَِلْفِظ   
بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد 

وهو معطوف عليه.
 )َوبَِلْفِظ أَْكبَُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›لفظ‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 

مضاف؛ و›أكبر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة في االسم المفرد.
ْرِتْيُب( ›و‹ حرف العطف؛ و›الترتيب‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ

ْفَظْيِن( ›بين‹ الظرف؛ و›اللفظين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.  )بَْيَن اللَّ
نافية؛ و›يمد‹ فعل مضارع منصوب  النصب؛ و›ال‹  العطف؛ و›أن‹ حرف  ›و‹ حرف   ) يَُمدَّ اَل  )َوأَْن   

بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.
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أناني  أورا  لن  أَْكبَُر(  بَاِء  َمّدِ  )َوَع��َدُم  جالله،  لفظ  همزهي  !إڠ!  اْلَجاَللَةِ(  )َهْمَزَة 
!سڤا! ووڠ )اْلبَاءَ(  َد( لن ينطا أورا نشديدي  داواءكن بائي لفظ أكبر، )َوأَْن اَل يَُشّدِ
!كڠ!  )َساِكَنًة(  واو  !إڠ! حرف  )َواًوا(  نامباهي  أورا  ينطا  لن  يَِزْيَد(  اَل  )َوأَْن  باء،  !إڠ! 

لورو،  أنتراني كلمة  !إڠ!  اْلَكِلَمَتْيِن(  )بَْيَن  أوريڤ  واو كڠ  أتوا  َكًة(  ُمَتَحّرِ )أَْو  ماتي 
)َوأَْن اَل يَِزْيَد( لن ينطا أورا نامباهي !سڤا! ووڠ )َواًوا( !إڠ! حرف واو )َقْبَل اْلَجاَللَةِ( 
سدوروڠي لفظ جالله، )َوأَْن اَل يَِقَف( لن ينطا أورا ليرين !سڤا! ووڠ )بَْيَن َكِلَمَتْي 
!كڠ! سووي  )َطِوْيَلًة(  ليرين  )َوْقَفًة( كلوان  تكبير  لوروني  أنتراني لفظ  !إڠ!  ْكِبيِر(  التَّ

 )َهْمَزَة اْلَجاَللَةِ( ›همزة‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف 
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوَعَدُم َمّدِ بَاِء أَْكبَُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›عدم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
َد( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ حرف النصب؛ و›ال‹ نافية؛ و›يشدد‹ فعل مضارع منصوب   )َوأَْن اَل يَُشّدِ

بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر
 )اْلبَاءَ( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

نافية؛ و›يزيد‹ فعل مضارع منصوب  النصب؛ و›ال‹  العطف؛ و›أن‹ حرف  يَِزْيَد( ›و‹ حرف  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.

 )َواًوا( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )َساِكَنًة( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت ومعطوف عليه.

َكًة( ›أو‹ حرف العطف؛ و›متحركة‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.  )أَْو ُمَتَحّرِ
 )بَْيَن اْلَكِلَمَتْيِن( ›بين‹ ظرف مكان؛ و›الكلمتين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.

نافية؛ و›يزيد‹ فعل مضارع منصوب  النصب؛ و›ال‹  العطف؛ و›أن‹ حرف  يَِزْيَد( ›و‹ حرف  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.

 )َواًوا( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َقْبَل اْلَجاَللَةِ( ›بين‹ ظرف مكان؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوأَْن اَل يَِقَف( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ حرف النصب؛ و›ال‹ نافية؛ و›يقف‹ فعل مضارع منصوب 
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.

ْكِبيِر( ›بين‹ ظرف مكان؛ و›كلمتي‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية وهو مضاف؛   )بَْيَن َكِلَمَتْي التَّ
و›التكبير‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوْقَفًة( مفعول مطلق منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )َطِوْيَلًة( منصوب بالفتحة في االسم المفرد في االسم المفرد وهو نعت ومعطوف عليه.
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ڠروڠوءكن  ينطا  لن  يُْسِمَع(  )َوأَْن  سديلوت،  كڠ  ليرين  أورا  لن  َقِصْيَرًة(  )َواَل 
!إڠ! سكابيهاني حرفي تكبير،  ُحُروِفَها(  أواكي ديوي )َجِمْيَع  !إڠ!  )نَْفَسهُ(  !سڤا! ووڠ 

)َوُدُخْوُل اْلَوْقِت( لن مانجيڠي وقت )ِفي اْلُمَؤقَِّت( إڠدالم صالة كڠ دين وقت، 
ْسِتْقبَاِل( إڠدالم تيڠكاه مادڤ  )َوِإْيَقاُعَها( لن نوميبوءكن تطبيرة الحرام )َحاَل ااْلِ
كلوان سأحرف  )بَِحْرٍف(  ووڠ  !سڤا!  نچاداكن  أورا  ينطا  لن   ) يُِخلَّ اَل  )َوأَْن  قبلة، 
...... )ِمْن ُحُروِفَها(، )َوَتْأِخْيُر َتْكِبيَرِة اْلَمْأُموِم( لن ڠاخيراكن تكبيري مأموم

المفرد  االس��م  في  بالفتحة  منصوب  و›قصيرة‹  نافية؛  و›ال‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َقِصْيَرًة(  )َواَل   
وهو معطوف.

 )َوأَْن يُْسِمَع( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ حرف النصب؛ و›يسمع‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله 
مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.

 )نَْفَسهُ( ›نفس‹ مفعول به أول منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مبني في 
محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.

أول؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  ثاٍن  به  مفعول  ›جميع‹  ُحُروِفَها(  )َجِمْيَع   
و›حروف‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ها‹ مضاف 

إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›تكبيرة الحرام‹.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›دخ��ول‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلَوْقِت(  )َوُدُخ��ْوُل   

ومضاف ›الوقت‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِفي اْلُمَؤقَِّت( ›في‹ حرف الجر؛ و›المؤقت‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›إيقاع‹  العطف؛  ›و‹ حرف  )َوِإْيَقاُعَها(   
وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›تكبيرة الحرام‹.

المفرد وهو مضاف؛ و›االستقبال‹  بالفتح في االسم  فيه، منضوب  ْسِتْقبَاِل( ›حال‹ مفعول  ااْلِ )َحاَل   
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ حرف النصب؛ و›ال‹ نافية؛ و›يخل‹ فعل مضارع منصوب   )َوأَْن اَل يُِخلَّ
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.

 )بَِحْرٍف( ›ب‹ حرف الجر؛ و›حرف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِمْن ُحُروِفَها( ›من‹ حرف الجر؛ و›حروف‹ مجرور بالكسرة في جمع التكسير؛ وضمير ›ها‹ مضاف 

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›تكبيرة الحرام‹.
 )َوَتْأِخْيُر َتْكِبيَرِة اْلَمْأُموِم( ›و‹ حرف العطف؛ و›تأخير‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف 
ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›تكبيرة‹  أول؛  ومضاف 

و›المأموم‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
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َماِم( سكيڠ تكبيري إمام. )َعْن َتْكِبْيَرِة اْلِ

ةِ[ اتِحاَ اْلفاَ ]ُشُرْوُط 

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط اْلَفاِتَحةِ( !أتوي! ڤيرا2 شراطي 
لن  )َواْلُمَوااَلُة(  ترتيب،  !إيكو!  ْرِتْيُب( سويجي  )التَّ )َعَشَرةٌ( سڤولوه:  !إيكو!  فاتحة 
نولي2، )َوُمَراَعاُة ُحُرْوِفَها( لن ڠركسا ڤيرا2 حروفي فاتحة، )َوُمَراَعاُة َتْشِدْيَداِتَها( 
ووڠ  !سڤا!  منڠ  أورا  ينطا  لن  يَْسُكَت(  اَل  )َوأَْن  فاتحة،  تشديدي  ڤيرا2  ڠركسا  لن 
َقِصْيَرًة( لن أورا منڠ كڠ سديلوت  !كڠ! سووي )َواَل  )َسْكَتًة( كلوان منڠ )َطِوْيَلًة( 
........................................ )يَْقِصُد( !كڠ! نجا !سڤا! ووڠ

المفرد وهو مضاف؛  بالكسرة في االسم  الجر؛ و›تكبيرة‹ مجرور  َماِم( ›عن‹ حرف  اْلِ َتْكِبْيَرِة  )َعْن   
و›المام‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
و›الفاتحة‹ مضاف  التكسير وهو مضاف؛  مرفوعبالضمة في جمع  مبتدأ  اْلَفاِتَحةِ( ›شروط‹  )ُشُرْوُط   

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َعَشَرةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْرِتْيُب( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ وهو معطوف عليه.  )التَّ
 )َواْلُمَوااَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المواالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›مراعاة‹  العطف؛  حرف  ›و‹  ُحُرْوِفَها(  )َوُمَراَعاُة   
ثاٍن؛  مضاف  وهو  التكسير  جمع  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›حروف‹  أول؛  ومضاف 

وضمير ›ها‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›الفاتحة‹.
المفرد وهو معطوف  بالضمة في االسم  العطف؛ و›مراعاة‹ مرفوع  َتْشِدْيَداِتَها( ›و‹ حرف  )َوُمَراَعاُة   
ومضاف أول؛ و›تشديدات‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو مضاف 

ثاٍن؛ وضمير ›ها‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›الفاتحة‹.
مضارع  فعل  و›يسكت‹  نافية؛  و›ال‹  النصب؛  حرف  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  يَْسُكَت(  اَل  )َوأَْن   

منصوب بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصِلي‹ وهو في محل رفع عطف الخبر.
 )َسْكَتًة( مفعول مطلق منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )َطِوْيَلًة( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت ومعطوف عليه.

وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  و›قصيرة‹  نافية؛  و›ال‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َقِصْيَرًة(  )َواَل   
معطوف؛ و›سكتة طويلة وقصيرة‹ في محل المنعوت.

 )يَْقِصُد( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.
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)بَِها( كلوان منڠ )َقْطَع اْلِقَراءَِة( !إڠ! مدوت واچاءني، )َوِقَراءَُة ُكّلِ آيَاِتَها( لن مچا 
)اْلبَْسَمَلُة(  فاتحة  أياتي  إيكو ستڠه سكيڠ  )َوِمْنَها( لن  فاتحة  أياتي  ڤيرا2  سابن2 
نچاداكن  !كڠ!   ) )اْلُمِخّلِ ڤفيلوهان  أناني  أورا  لن  ْحِن(  اللَّ )َوَع��َدُم  بسملة،  !أتوي! 

)َحالََة  إيكو!  !أنا  فاتحة  !أڤا! مچا  أنا  ينطا  لن  َتُكْوَن(  )َوأَْن  كلوان معنى،  )بِاْلَمْعَنٰى( 
اْلِقَياِم( إڠدالم تيڠكاه ڠادك )ِفي اْلَفْرِض( إڠدالم صالة فرض، )َوأَْن يُْسِمَع( لن 
....... ينطا ڠروڠوءكن !سڤا! ووڠ )نَْفَسهُ( !إڠ! أواكي ديوي )اْلِقَراءََة( !إڠ! واچاني

 )بَِها( ›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›سكتة‹.
 )َقْطَع اْلِقَراءَِة( ›قصد‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›القراءة‹ مضاف 

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ق��راءة‹  العطف؛  حرف  ›و‹  آيَاِتَها(  ُكّلِ  )َوِق��َراءَُة   
ومضاف أول؛ و›كل‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›آيات‹ 
مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو مضاف ثالث؛ وضمير ›ها‹ مضاف 

إليه ثالث مبني في محل الجر يرجع إلى ›الفاتحة‹.
 )َوِمْنَها( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›من‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›آيات 

الفاتحة‹؛ و›منها‹ في محل رفع الخبر المقدم.
 )اْلبَْسَمَلُة( مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْحِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›عدم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛   )َوَعَدُم اللَّ
و›اللحن‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.

( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )اْلُمِخّلِ
 )بِاْلَمْعَنٰى( ›ب‹ حرف الجر؛ و›المعنى‹ مجرور بالكسرة المقدرة في االسم المعتل اآلخر.

في  وهو  بالفتحة  منصوب  فعل مضارع  و›تكون‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  َتُكْوَن(  )َوأَْن   
محل رفع عطف الخبر واسم ›تكون‹ مستتر تقديره ›قراءة الفاتحة‹.

 )َحالََة اْلِقَياِم( ›حالة‹ خبر ›تكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›القيام‹ مضاف 
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِفي اْلَفْرِض( ›في‹ حرف الجر؛ و›الفرض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوأَْن يُْسِمَع( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ حرف النصب؛ و›يسمع‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وهو 

في محل رفع عطف الخبر وفاعله مستتر تقديره ›المصلي‹.
›ه‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالفتحة في االسم  به منصوب  أول  )نَْفَسهُ( ›نفس‹ مفعول   

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.
 )اْلِقَراءََة( مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
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( !كڠ! ونيه. َلَها( لن ينطا أورا پال2ني إڠ فاتحة !أڤا! )ِذْكٌر( ذكر )أَْجَنِبيٌّ )َوأَْن اَل يََتَخلَّ

ةِ[ اتِحاَ اْلفاَ اُت  ]تاَْشِدْيداَ

ڤيرا2  !أتوي!  اْلَفاِتَحةِ(  )َتْشِدْيَداُت  فصل سويجي  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
اهلل  !أتوي! تشديدي بسم  اهللِ(  َعَشَرَة( ڤت بلس: )بِْسِم  )أَْربََع  !إيكو!  فاتحة  تسديدي 
)َفْوَق  !إيكو!  الرحمن  !أتوي! تشديدي  ْحٰمِن(  )الرَّ أنا دووري الم،  ِم(  الالَّ )َفْوَق  !إيكو! 

اِء( أنا دووري  ِحْيِم( !أتوي! تشديدي الرحيم !إيكو! )َفْوَق الرَّ اِء( أنا دووري راء، )الرَّ الرَّ
دووري  أنا  اْلَجالَلَةِ(  الَِم  )َفْوَق  !إيكو!  هلل  الحمد  تشديدي  !أتوي!   ) هلِلِ )اْلَحْمُد  راء، 
............................................. المي لفظ جاللة،

مضارع  فعل  و›يتخلل‹  نافية؛  و›ال‹  النصب؛  حرف  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َلَها(  يََتَخلَّ اَل  )َوأَْن   
منصوب بالفتحة؛ وضمير ›ها‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›قراءة الفاتحة‹.

 )ِذْكٌر( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معنوت.
( مرفوع بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.  )أَْجَنِبيٌّ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
مضاف؛  وهو  السالم  المؤنث  دمع  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›تشديدات‹  اْلَفاِتَحةِ(  )َتْشِدْيَداُت   

و›الفاتحة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )أَْربََع َعَشَرَة( خبر مبني بالفتحة في محل الرفع.

 )بِْسِم اهللِ( في محل رفع المبتدإ.
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��الم‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  ِم(  ال��الَّ )َف��ْوَق   

االسم المفرد.
ْحٰمِن( في محل رفع المبتدإ.  )الرَّ

في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��راء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اِء(  ال��رَّ )َف��ْوَق   
االسم المفرد.

ِحْيِم( في محل رفع المبتدإ.  )الرَّ
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��راء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اِء(  ال��رَّ )َف��ْوَق   

االسم المفرد.
( في محل رفع المبتدإ.  )اْلَحْمُد هلِلِ

في  بالكسرة  إليه مجرور  و›الم‹ مضاف  مكان؛  و›فوق‹ ظرف  اْلَجاَللَةِ( خبر شبه جملة؛  اَلِم  )َفْوَق   
االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
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باء،  دووري  أنا  اْلبَاِء(  )َفْوَق  !إيكو!  العالمين  رب  تشديدي  !أتوي!  اْلَعالَِمْيَن(  )َرّبِ 
ِحْيِم(  )الرَّ راء،  دووري  أنا  اِء(  الرَّ )َفْوَق  !إيكو!  الرحمن  تشديدي  !أتوي!  ْحٰمِن(  )الرَّ
!أتوي!  ْيِن(  الّدِ يَْوِم  راء، )َمالِِك  أنا دووري  اِء(  الرَّ )َفْوَق  !إيكو!  الرحيم  !أتوي! تشديدي 

!أتوي!  نَْعبُُد(  )ِإيَّاَك  دال،  أنا دووري  اِل(  الدَّ )َفْوَق  !إيكو!  الدين  يوم  مالك  تشديدي 
تشديدي إياك نعبد !إيكو! )َفْوَق اْلَياِء( أنا دووري ياء، )َوِإيَّاَك نَْسَتِعْيُن( !أتوي! تشديدي 
!أتوي!  اْلُمْسَتِقْيَم(  َراَط  الّصِ )ِاْهِدنَا  ياء،  دووري  أنا  اْلَياِء(  )َفْوَق  !إيكو!  نستعين  إياك 
)ِصَراَط  أنا دووري صاد،  اِد(  الصَّ )َفْوَق  !إيكو!  المستقيم  الصراط  اهدنا  تشديدي 
................................. الَِّذيَن( !أتوي! تشديدي صراط الذين

 )َرّبِ اْلَعالَِمْيَن( في محل رفع المبتدإ.
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›الباء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اْلبَاِء(  )َف��ْوَق   

االسم المفرد.
ْحٰمِن( في محل رفع المبتدإ.  )الرَّ

في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��راء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اِء(  ال��رَّ )َف��ْوَق   
االسم المفرد.

ِحْيِم( في محل رفع المبتدإ.  )الرَّ
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��راء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اِء(  ال��رَّ )َف��ْوَق   

االسم المفرد.
ْيِن( في محل رفع المبتدإ.  )َمالِِك يَْوِم الّدِ

في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��دال‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اِل(  ال��دَّ )َف��ْوَق   
االسم المفرد.

 )ِإيَّاَك نَْعبُُد( في محل رفع المبتدإ.
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›الياء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اْلَياِء(  )َف��ْوَق   

االسم المفرد.
 )َوِإيَّاَك نَْسَتِعْيُن( في محل رفع المبتدإ.

في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›الياء‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  اْلَياِء(  )َف��ْوَق   
االسم المفرد.

َراَط اْلُمْسَتِقْيَم( في محل رفع المبتدإ.  )ِاْهِدنَا الّصِ
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›الصاد‹  مكان؛  ظرف  و›فوق‹  جملة؛  شبه  خبر  اِد(  الصَّ )َفْوَق   

االسم المفرد.
 )ِصَراَط الَِّذيَن( في محل رفع المبتدإ.
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َواَل  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضْوِب  َغْيِر  َعَلْيِهْم  )أَْنَعْمَت  الم،  دووري  أنا  ِم(  الالَّ )َفْوَق  !إيكو! 

!إيكو!  !أتوي! تشديدي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين  اّلِْيَن(  الضَّ
ِم( لن الم. اِد( أنا دووري ضاد )َوالالَّ )َفْوَق الضَّ

ْيِن[ ْفِع اْلياَداَ ]ُسناَُن راَ

)َرْفُع  !أڤا!  سنتاكن  دين   ) )يَُسنُّ سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
ڤڠکونان:  ڤيرا2  ڤڤت  إعدالم  َمَواِضَع(  أَْربََعةِ  )ِفي  لورو  تڠان  ڠڠكات  اْلَيَدْيِن( 
لن  ُكْوِع(  الرُّ )َوِعْنَد  تكبيرة الحرام،  ناليكا  !إيكو!  ْحَراِم( سويجي  اْلِ َتْكِبيَرِة  )ِعْنَد 
ْعِتَداِل( لن ناليكا اعتدال، )َوِعْنَد اْلِقَياِم( لن ناليكا ڠادك  نالكيا ركوع، )َوِعْنَد ااْلِ

في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›ال��الم‹  مكان؛  ظرف  و›ف��وق‹  جملة؛  شبه  خبر  ِم(  ال��الَّ )َف��ْوَق   
االسم المفرد.

اّلِْيَن( في محل رفع المبتدإ.  )أَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضْوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
اِد( خبر شبه جملة؛ و›فوق‹ ظرف مكان؛ و›الضاد‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم   )َفْوَق الضَّ

المفرد وهو معطوف عليه.
ِم( ›و‹ حرف العطف؛ و›الالم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالالَّ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
( فعل مضارع مجهول المبني مرفوع بالضمة.  )يَُسنُّ

 )َرْفُع اْلَيَدْيِن( ›رفع‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›اليدين‹ مضاف إليه مجرور 
بالياء في التثنية.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›أربعة‹  الجر؛  حرف  ›في‹  َمَواِضَع(  أَْربََعةِ  )ِفي   
و›مواضع‹ مضاف إليه مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

ْحَراِم( خبر شبه جملة من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›عند‹ ظرف زمان؛ و›تكبيرة‹   )ِعْنَد َتْكِبيَرِة اْلِ
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الحرام‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة 

في االسم المفرد؛ و›عند تكبيرة الحرام‹ معطوف عليه.
إليه مجرور بالكسرة في  ُكْوِع( ›و‹ حرف العطف؛ و›عند‹ ظرف زمان؛ و›الركوع‹ مضاف  الرُّ  )َوِعْنَد 

االسم المفرد.
إليه مجرور بالكسرة  ْعِتَداِل( ›و‹ حرف العطف؛ و›عند‹ ظرف زمان؛ و›االعتدال‹ مضاف  ااْلِ  )َوِعْنَد 

في االسم المفرد.
في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›القيام‹  زمان؛  و›عند‹ ظرف  العطف؛  ›و‹ حرف  اْلِقَياِم(  )َوِعْنَد   

االسم المفرد.
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ِل( !كڠ! أول. ِد( سكيڠ تشهد )اأْلَوَّ َشهُّ )ِمَن التَّ

ُجْوِد[ ]ُشُرْوُط السُّ

ڤيرا2  !أت��وي!  ُجْوِد(  السُّ )ُش��ُرْوُط  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
!سڤا!  سجود  ينطا  !إيكو!  سويجي  يَْسُجَد(  )أَْن  ڤيتو:  )َسْبَعةٌ(  !إيكو!  سجود  شراطي 
ووڠ )َعَلٰى َسْبَعةِ أَْعَضاٍء( إڠتسي ڤيتو ڤيرا2 أڠکوتا، )َوأَْن َتُكْوَن( لن ينطا أنا !أڤا! 
. َحاُمُل( لن متالكن )َجْبَهُتهُ( باطوكي ووڠ !أنا إيكو! )َمْكُشوَفًة( دين بوكاء، )َوالتَّ

)لَِغْيِرِه(  تمورون  أناني  أورا  لن   ) اْلُهِوّيِ )َوَعَدُم  ووڠ،  سيراهي  كلوان  )بَِرْأِسهِ( 

ِد( ›من‹ حرف الجر؛ و›التشهد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معنوت. َشهُّ  )ِمَن التَّ
ِل( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )اأْلَوَّ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ُجْوِد( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ و›السجود‹ مضاف   )ُشُرْوُط السُّ

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َسْبَعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )أَْن يَْسُجَد( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يسجد‹ فعل مضارع 
بالفتحة. منصوب 

المفرد وهو مضاف؛  بالكسرة في االسم  الجر؛ و›سبعة‹ مجرور  أَْعَضاٍء( ›على‹ حرف  َسْبَعةِ  )َعَلٰى   
و›أعضاء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد؛ و›أن يسجد‹ معطوف عليه.

في  وهو  بالفتحة  منصوب  فعل مضارع  و›تكون‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  َتُكْوَن(  )َوأَْن   
محل رفع عطف الخبر.

المفرد وهو معطوف ومضاف؛ وضمير ›ه‹  بالفتحة في االسم  )َجْبَهُتهُ( ›جبهة‹ اسم ›تكون‹ مرفوع   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.

 )َمْكُشوَفًة( خبر ›تكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
َحاُمُل( ›و‹ حرف العطف؛ و›التحامل‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ

 )بَِرْأِسهِ( ›ب‹ حرف الجر؛ و›رأس‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 
إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.

( ›و‹ حرف العطف؛ و›عدم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛   )َوَعَدُم اْلُهِوّيِ
و›الهوي‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )لَِغْيِرِه( ›ل‹ حرف الجر؛ و›غير‹ أداة استثناء مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.
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!سڤا! ووڠ )َعَلٰى َشْيٍء(  كرانا لياني سجود، )َوأَْن اَل يَْسُجَد( لن ينطا أورا سجود 
ُك( !كڠ! دادي أوبه !أڤا! شيء )بَِحْرَكِتهِ( كلوان سبب أوباهي  إڠتسي سويجي2 )يََتَحرَّ
ووڠ، )َواْرِتَفاُع أََساِفِلهِ( لن ڠونجوءكن ڤيرا2 بوكوڠي ووڠ )َعَلى أََعالِْيهِ( إڠتسي 

َمْأنِْيَنُة( لن طمأنينة )ِفْيهِ( إڠدالم سجود. ڤيرا2 سيراهي ووڠ، )َوالطُّ

ُجوِد[ السُّ اءُ  ]أاَْعضاَ

ُجوِد( !أتوي! ڤيرا2 أڠکوتاني  )َخاِتَمةٌ( !أتوي! إيكي إيكو ڤوڠكاسان: )أَْعَضاءُ السُّ
لن  ْيِن(  اْلَكفَّ )َوبُُطْوُن  باطوء،  !إيكو!  )اْلَجْبَهُة( سويجي  ڤيتو:  )َسْبَعةٌ(  !إيكو!  سجود 
........................................ ڤيرا2 وتڠي أڤيك2 لورو،

منصوب  فعل مضارع  و›يسجد‹  نافية؛  و›ال‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  يَْسُجَد(  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وهو في محل رفع عطف الخبر.

 )َعَلٰى َشْيٍء( ›على‹ حرف الجر؛ و›شيء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.
ُك( فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره ›شيء‹ وهو في محل النعت.  )يََتَحرَّ

›ه‹  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالكسرة في االسم  الجر؛ و›حركة‹ مجرور  )بَِحْرَكِتهِ( ›ب‹ حرف   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.

معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ارتفاع‹  العطف؛  حرف  ›و‹  أََساِفِلهِ(  )َواْرِتَفاُع   
ثاٍن؛  مضاف  وهو  التكسير  جمع  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›أسافل‹  أول؛  ومضاف 

وضمير ›ه‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.
 )َعَلى أََعالِْيهِ( ›على‹ جرف الجر؛ و›أعالي‹ مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو مضاف؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.
َمْأنِْيَنُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطمأنينة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطُّ

 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›السجود‹.
 )َخاِتَمةٌ( خبر مرفوع من مبتدإ محذوف تقديره ›هذه‹.

ُجوِد( ›أعضاء‹ مبتدأ مرفوعب الضمة في االسم المرد وهو مضاف؛ و›السجود‹ مضاف   )أَْعَضاءُ السُّ
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َسْبَعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )اْلَجْبَهُة( خبر مرفوع من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ وهو معطوف عليه.

معطوف  وهو  التكسير  جمع  في  بالضمة  مرفوع  و›بطون‹  العطف؛  حرف  ›و‹  ْيِن(  اْلَكفَّ )َوبُُطْوُن   
ومضاف؛ و›الكفين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.
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ڤيرا2  وتڠي  ڤيرا2  لن  ْجَلْيِن(  الّرِ أََصابِِع  )َوبُُطْوُن  لورو،  دڠكول  لن  ْكبََتاِن(  )َوالرُّ

دريجي سيكيل لورو.

ِد[ هُّ التاَّشاَ اُت  ]تاَْشِدْيداَ

ڤيرا2  !أتوي!  ِد(  َشهُّ التَّ )َتْشِدْيَداُت  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
!أتوي!  !إيكو! )ِإْحَدٰى( سيجي )َوِعْشُروَن( لن روڠ ڤولوه، )َخْمٌس(  تشديدي تشهد 
!أتوي!  لن  َعْشَرَة(  )َوِستَّ  تشهد،  سمڤورناني  إڠدالم  أَْكَمِلهِ(  )ِفي  !إيكو!  ليما  كڠ 
لفظ  تشديدي  !أتوي!  ِحيَّاُت(  )التَّ تشهد،  كديكي  إڠدالم  أََقّلِهِ(  )ِفي  !إيكو!  بلس  نم 
َلَواُت(  الصَّ )اْلُمبَاَرَكاُت  ياء،  )َواْلَياِء( لن  تاء  إڠتسي  اِء(  التَّ !إيكو! )َعَلى  التحيات 
............................. !أتوي! تشديدي لفظ المباركات الصلوات

ْكبََتاِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›الركبتان‹ مرفوع باأللف في التثنية وهو معطوف.  )َوالرُّ
ْجَلْيِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›بطون‹ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو معطوف   )َوبُُطْوُن أََصابِِع الّرِ
ثاٍن؛  مضاف  وهو  التكسير  جمع  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›أصابع‹  أول؛  ومضاف 

و›الرجلين‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالياء في التثنية.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

و›التشهد‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›تشديدات‹  ِد(  َشهُّ التَّ )َتْشِدْيَداُت   
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِإْحَدٰى( خبر مرفوع بالضمة المقدرة في االسم المعتل اآلخر وهو منعوت.
 )َوِعْشُروَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›عشرون‹ مرفوع بالواو في ملحق جمع المذكر السالم.

 )َخْمٌس( بيان مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )ِفي أَْكَمِلهِ( ›في‹ حرف الجر؛ و›أكمل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ 

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›التشهد‹.
 )َوِستَّ َعْشَرَة( ›و‹ حرف العطف؛ و›ست عشرة‹ مرفوع مبني على الفتحة في العدد.

›ه‹  وضمير  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›أقل‹  الجر؛  ›في‹ حرف  أََقّلِهِ(  )ِفي   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›التشهد‹؛.

ِحيَّاُت( في محل رفع المبتدإ.  )التَّ
وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›التاء‹  الجر؛  ›على‹ حرف  جملة  شبه  خبر  اِء(  التَّ )َعَلى   

معطوف عليه.
 )َواْلَياِء( ›و‹ حرف العطف؛ و›الياء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

َلَواُت( في محل رفع المبتدإ.  )اْلُمبَاَرَكاُت الصَّ
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!إيكو!  الطيبات  لفظ  تشديدي  !أتوي!  ّيِبَاُت(  )الطَّ صاد،  إڠتسي  اِد(  الصَّ )َعَلى  !إيكو! 

اِء( إڠتسي طاء )َواْلَياِء( لن ياء، )هلِلِ( !أتوي! تشديدي لفظ هلل !إيكو! )َعَلٰى  )َعَلى الطَّ
اَلُم( !أتوي! تشديدي لفظ السالم !إيكو! )َعَلى  اَلِم اْلَجاَللَةِ( إڠتسي الم جاللة، )السَّ
النبي  أيها  عليك  لفظ  تشديدي  !أتوي!   ) النَِّبيُّ أَيَُّها  )َعَلْيَك  إڠتسي سين،  ْيِن(  الّسِ
!إيكو! )َعَلى اْلَياِء( إڠتسي باء )َوالنُّوِن( لن نون )َواْلَياِء( لن ياء، )َوَرْحَمُة اهلِل( !أتوي! 

)َوبََرَكاُتهُ  إڠتسي الم جاللة،  اْلَجاَللَةِ(  اَلِم  )َعَلٰى  !إيكو!  اهلل  تشديدي لفظ ورحمة 
سين،  إڠتسي  ْيِن(  الّسِ )َعَلى  !إيكو!  السالم  وبركاته  لفظ  تشديدي  !أتوي!  اَلُم(  السَّ
............ )َعَلْيَنا َوَعَلٰى ِعبَاِد اهلِل( !أتوي! تشديدي لفظ علينا وعلى عباد اهلل

اِد( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الصاد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )َعَلى الصَّ
ّيِبَاُت( في محل رفع المبتدإ.  )الطَّ

المفرد وهو  بالكسرة في االسم  و›الطاء‹ مجرور  الجر؛  اِء( خبر شبه جملة ›على‹ حرف  الطَّ )َعَلى   
معطوف عليه.

 )َواْلَياِء( ›و‹ حرف العطف؛ و›الياء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )هلِلِ( في محل رفع المبتدإ.

 )َعَلٰى اَلِم اْلَجاَللَةِ( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

اَلُم( في محل رفع المبتدإ.  )السَّ
ْيِن( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر.؛ و›السين‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )َعَلى الّسِ

( في محل رفع المبتدإ.  )َعَلْيَك أَيَُّها النَِّبيُّ
وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›الياء‹  الجر؛  حرف  ›على‹  جملة  شبه  خبر  اْلَياِء(  )َعَلى   

معطوف عليه.
 )َوالنُّوِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›النون‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َواْلَياِء( ›و‹ حرف العطف؛ و›الياء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوَرْحَمُة اهلِل( في محل رفع المبتدإ.

 )َعَلٰى اَلِم اْلَجاَللَةِ( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

اَلُم( في محل رفع المبتدإ.  )َوبََرَكاُتهُ السَّ
ْيِن( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›السين‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )َعَلى الّسِ

 )َعَلْيَنا َوَعَلٰى ِعبَاِد اهلِل( في محل رفع المبتدإ.
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لفظ  تشديدي  !أتوي!  الِِحْيَن(  )الصَّ جاللة،  الم  إڠتسي  اْلَجاَللَةِ(  اَلِم  )َعَلٰى  !إيكو! 

اِد( إڠتسي صاد، )أَْشَهُد أَْن اَل ِإٰلهَ( !أتوي! تشديدي لفظ  الصالحين !إيكو! )َعَلى الصَّ
!أتوي! تشديدي  اهللُ(  )ِإالَّ  ألف،  إڠتسي الم  أَلٍِف(  اَلِم  )َعَلٰى  !إيكو!  إله  أن ال  أشهد 
لفظ إال اهلل !إيكو! )َعَلٰى اَلِم أَلٍِف( إڠتسي الم ألف )َواَلِم اْلَجاَللَةِ( لن الم جاللة، 
نون،  إڠتسي  النُّوِن(  )َعَلى  !إيكو!  أن  وأشهد  لفظ  تشديدي  !أت��وي!   ) أَنَّ )َوأَْشَهُد 
ٍد(  ُسوُل اهلِل( !أتوي! تشديدي لفظ محمدا رسول اهلل !إيكو! )َعَلٰى ِمْيِم ُمَحمَّ ًدا رَّ )ُمَحمَّ
اْلَجالَلَةِ(  الَِم  )َوَعَلى  راء  إڠتسي  لن  اِء(  الرَّ )َوَعَلى  محمد  لفظ  ميمي  إڠتسي 

لن إڠتسي الم جاللة.

 )َعَلٰى اَلِم اْلَجاَللَةِ( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

الِِحْيَن( في محل رفع المبتدإ.  )الصَّ
اِد( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الصاد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )َعَلى الصَّ

 )أَْشَهُد أَْن اَل ِإٰلهَ( في محل رفع المبتدإ.
أَلٍِف( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو  اَلِم  )َعَلٰى   

مضاف؛ و›ألف‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِإالَّ اهللُ( في محل رفع المبتدإ.

أَلٍِف( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو  اَلِم  )َعَلٰى   
مضاف؛ و›ألف‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َواَلِم اْلَجاَللَةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الجاللة‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

( في محل رفع المبتدإ.  )َوأَْشَهُد أَنَّ
 )َعَلى النُّوِن( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›النون‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد .

ُسوُل اهلِل( في محل رفع المبتدإ. ًدا رَّ  )ُمَحمَّ
ٍد( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›ميم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو   )َعَلٰى ِمْيِم ُمَحمَّ

مضاف؛ و›محمد ^‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
اِء( ›و‹ حرف العطف؛ و›الراء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوَعَلى الرَّ

االسم  في  بالكسرة  و›الم‹ مجرور  الجر؛  و›على‹ حرف  ؛  العطف  ›و‹ حرف  اْلَجاَللَةِ(  اَلِم  )َوَعَلى   
المفرد وهو مضاف؛ و›الجاللة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.



)51( .................................. مع الرتجمة اجلاوية والإعراب
لاَى الناَّبِّيِ ^[ ِة عاَ لاَ اُت أاَقاَّلِ الصاَّ ]تاَْشِدْيداَ

اَلِة( !أتوي! ڤيرا2  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )َتْشِدْيَداُت أََقّلِ الصَّ
!إيكو!   ^ محمد  نبي  إڠتسي   ) ِبّيِ النَّ )َعَلى  صلوات  مچا  كديكي  لويه  تشديدي 
الم  إڠتسي  ِم(  الالَّ )َعَلى  !إيكو!  اللهم  لفظ  تشديدي  !أتوي!   ) )اللُّٰهمَّ ڤڤت:  )أَْربٌَع( 
ِم( إڠتسي الم،  ( !أتوي! تشديدي لفظ صّل !إيكو! )َعَلى الالَّ )َواْلِمْيِم( لن ميم، )َصّلِ

ٍد( !أتوي! تشديدي لفظ على محمد !إيكو! )َعَلى اْلِمْيِم( إڠتسي ميم. )َعَلٰى ُمَحمَّ

ِم[ لاَ ]أاَقاَلُّ الساَّ

لويه كديكي  !أتوي!  الَِم(  السَّ )أََقلُّ  !إيكو! فصل سويجي  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
!أتوي!  الَِم(  اَلُم َعَلْيُكْم( ڤڠوچڤ السالم عليكم، )َتْشِدْيُد السَّ !إيكو! )السَّ أويه سالم 

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
اَلِة( ›تشديدات‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم وهو مضاف أول؛   )َتْشِدْيَداُت أََقّلِ الصَّ
و›أقل‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›الصالة‹ مضاف إليه 

ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
( ›على‹ حرف الجر؛ و›النبي ^‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد. ِبّيِ  )َعَلى النَّ

 )أَْربٌَع( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
( في محل رفع المبتدإ.  )اللُّٰهمَّ

وهو  المفرد  االسم  في  بالسكرة  و›الالم‹ مجرور  الجر؛  ›على‹ حرف  ِم( خبر شبه جملة  الالَّ )َعَلى   
معطوف عليه.

 )َواْلِمْيِم( ›و‹ حرف العطف؛ و›الميم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
( في محل رفع المبتدإ.  )َصّلِ

ِم( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الالم‹ مجرور بالسكرة في االسم المفرد.  )َعَلى الالَّ
ٍد( في محل رفع المبتدإ.  )َعَلٰى ُمَحمَّ

 )َعَلى اْلِمْيِم( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›الميم‹ مجرور بالسكرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

اَلِم( ›أقل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›السالم‹ مضاف إليه مجرور   )أََقلُّ السَّ
بالكسرة في االسم المفرد.

اَلُم َعَلْيُكْم( في محل رفع الخبر.  )السَّ
اَلِم( ›تشديد‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›السالم‹ مضاف إليه   )َتْشِدْيُد السَّ
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ْيِن( إڠتسي سين. تشديدي لفظ السالم !إيكو! )َعَلى الّسِ

ِة[ لاَ ]أاَْوقاَاُت الصاَّ

اَلِة( !أتوي! ڤيرا2 وقتوني  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )أَْوَقاُت الصَّ
ْهِر( !أتوي! كاويتاني وقت ظهر !إيكو! )َزَواُل  ُل َوْقِت الظُّ صالة !إيكو! )َخْمٌس( ليما. )أَوَّ
)َمِصْيُر  !إيكو!  ظهر  وقت  أخيري  !أتوي!  لن  )َوآِخ��ُرُه(  سرڠيڠي  نليڠسير  ْمِس(  الشَّ
دادي إيكو! )ِمْثَلهُ( ڠوڤماني سويجي )َغْيَر  ْيِء( داديني أياڠ2ڠاني سويجي ! ِظّلِ الشَّ
!أتوي!  اْلَعْصِر( لن  َوْقِت  ُل  )َوأَوَّ أياڠ2ڠاني وقت بدوك.  لياني  !حالي!  ْسِتَواِء(  ااْلِ ِظّلِ 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ْيِن( خبر شبه جملة ›على‹ حرف الجر؛ و›السين‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )َعَلى الّسِ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
إليه  مضاف  و›الصالة‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›أوقات‹  اَلِة(  الصَّ )أَْوَق��اُت   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َخْمٌس( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْهِر( ›أول‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›وقت‹ مضاف إليه  ُل َوْقِت الظُّ  )أَوَّ
أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›الظهر‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة 

في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
إليه  ْمِس( ›زوال‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الشمس‹ مضاف  )َزَواُل الشَّ  

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوآِخُرُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›آخر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›وقت الظهر‹  وهو معطوف.
ْيِء( ›مصير‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›ظل‹ مضاف   )َمِصْيُر ِظّلِ الشَّ
مجرور  ثاٍن  إليه  مضاف  و›الشيء‹  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه 

بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِمْثَلهُ( ›مثل‹ خبر ›مصير‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه 

مبني في محل الجر يرجع إلى ›الشيء‹.
ْسِتَواِء( ›غير‹ أداة االستثناء في محل النصب؛ و›ظل‹ مشتثنى مجرور بالكسرة في االسم   )َغْيَر ِظّلِ ااْلِ

المفرد وهو مضاف؛ و›االستواء‹ مضاف إليه مجرور الكسرة في االسم المفرد.
ُل َوْقِت اْلَعْصِر( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أول‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف   )َوأَوَّ
و›العصر‹  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›وقت‹  أول؛ 
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كاويتاني وقت عصر !إيكو! )ِإَذا َصاَر( ناليكاني دادي )ِظلُّ ُكّلِ َشْيٍء( !أڤا! أياڠ2ڠاني 
سويجي !دادي إيكو! )ِمْثَلهُ( ڠوڤماني سويجي )َوَزاَد( لن حالي تامبه )َقِلْيال( !حالي! 
ْمِس( سوروڤي  سطيطيء، )َوآِخُرُه( لن !أتوي! أخيري وقت عصر !إيكو! )ُغُرْوُب الشَّ
)ُغُرْوُب  !إيكو!  مغرب  وقت  كاويتاني  !أتوي!  لن  اْلَمْغِرِب(  َوْقِت  ُل  )َوأَوَّ سرڠيڠي. 
ْمِس( سوروڤي سرڠيڠي، )َوآِخُرُه( لن !أتوي! أخيري وقت مغرب !إيكو! )ُغُرْوُب  الشَّ
ُل َوْقِت اْلِعَشاِء( لن !أتوي! كاويتاني  ْحَمِر( !كڠ! أباڠ. )َوأَوَّ َفِق( سوروڤي ميکا )اأْلَ الشَّ

مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )ِإَذا َصاَر( خبر جملة فعلية ›إذا‹ شرطية؛ و›صار‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة.

 )ِظلُّ ُكّلِ َشْيٍء( ›ظل‹ اسم ›صار‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›كل‹ مضاف 
مجرور  ثاٍن  إليه  مضاف  و›شيء‹  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه 

بالكسرة في االسم المفرد.
إليه  ›ه‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالفتحة في االسم  ›مثل‹ خبر ›صار‹ منصوب  )ِمْثَلهُ(   

مبني في محل الجر يرجع إلى ›الشيء‹.
 )َوَزاَد( ›و‹ حرف العطف؛ و›زاد‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›الشيء‹.

 )َقِلْيال( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َوآِخُرُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›آخر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›وقت العصر‹ وهو معطوف.
المفرد وهو مضاف؛ و›الشمس‹ مضاف  بالضمة في االسم  ْمِس( ›غروب‹ خبر مرفوع  الشَّ )ُغُرْوُب   

إليه مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  و›أول‹  االستئناف؛  حرف  ›و‹  اْلَمْغِرِب(  َوْقِت  ُل  )َوأَوَّ  
ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االس��م  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›وق��ت‹  أول؛  مضاف 

و›المغرب‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
المفرد وهو مضاف؛ و›الشمس‹ مضاف  بالضمة في االسم  ْمِس( ›غروب‹ خبر مرفوع  الشَّ )ُغُرْوُب   

إليه مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َوآِخُرُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›آخر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›وقت المغرب‹ وهو معطوف.
َفِق( ›غروب‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الشفق‹ مضاف إليه   )ُغُرْوُب الشَّ

مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
ْحَمِر( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )اأْلَ

ُل َوْقِت اْلِعَشاِء( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أول‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف   )َوأَوَّ
و›العشاء‹  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›وقت‹  أول؛ 
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َفِق( سوروڤي ميکا )اأْلَْحَمِر( !كڠ! أباڠ، )َوآِخُرُه( لن  وقت عشاء !إيكو! )ُغُرْوُب الشَّ
!كڠ! صادق.  اِدِق(  )الصَّ اْلَفْجِر( متوني فجر  !إيكو! )طُُلْوُع  أخيري وقت عشاء  !أتوي! 

ْبِح( لن !أتوي! كاويتاني وقت صبح !إيكو! )طُُلْوُع اْلَفْجِر( متوني فجر  ُل َوْقِت الصُّ )َوأَوَّ
ْمِس(  اِدِق( !كڠ! صادق، )َوآِخُرُه( لن !أتوي! أخيري وقت صبح !إيكو! )طُُلْوُع الشَّ )الصَّ

متوني سرڠيڠي.

اِق[ اُع اْلاَْشفاَ اَْنواَ ]أ

ْشَفاُق( !أتوي! ڤيرا2 ميکا !إيكو! )َثالََثةٌ( تلو )أَْحَمُر( سويجي !إيكو! ميکا أباڠ  )اأْلَ

مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
َفِق( ›غروب‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الشفق‹ مضاف إليه   )ُغُرْوُب الشَّ

مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )اأْلَْحَمِر( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )َوآِخُرُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›آخر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 
إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›وقت العشاء‹ وهو معطوف.

إليه مرفوع  اْلَفْجِر( ›طلوع‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الفجر‹ مضاف   )طُُلْوُع 
بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.

اِدِق( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )الصَّ
ْبِح( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أول‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف  ُل َوْقِت الصُّ  )َوأَوَّ
و›الصبح‹  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›وقت‹  أول؛ 

مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
إليه  و›الفجر‹ مضاف  وهو مضاف؛  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›طلوع‹ خبر  اْلَفْجِر(  )طُُلْوُع   

مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
اِدِق( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )الصَّ

 )َوآِخُرُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›آخر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 
إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›وقت الصبح‹ وهو معطوف.

إليه  مضاف  و›الشمس‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›طلوع‹  ْمِس(  الشَّ )طُُلْوُع   
مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْشَفاُق( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير.  )اأْلَ
 )َثاَلَثةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )أَْحَمُر( بيان مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
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)َوأَْصَفُر( لن ميکا كونيڠ )َوأَْبَيُض( لن ميکا ڤوتيه: )اأْلَْحَمُر( !أتوي! ميکا أباڠ !إيكو! 
)َمْغِرٌب( وقت مغرب )َواأْلَْصَفُر( لن !أتوي! ميکا كونيڠ )َواأْلَْبَيُض( لن ميکا ڤوتيه 
اْلِعَشاِء(  !أڤا! )َتْأِخْيُر َصاَلِة  !إيكو! )ِعَشاءٌ( وقت عشاء. )َويُْنَدُب( لن جين سنتاكن 

َفُق(  !أڤا! )الشَّ أريڤ سوروڤ  يَِغْيَب( تومكا مريڠ  أَْن  )ِإلَٰى  ڠاخيراكن صالة عشاء 
ْبَيُض( لن ميکا كڠ ڤوتيه. ْصَفُر( !كڠ! كونيڠ )َواأْلَ ميکا )اأْلَ

ةُ[ لاَ ا الصاَّ ُم ِفْيهاَ ]اْلاَْوُقاٌت الاَِّتْي تُْحراَ

اَلُة( صالة  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )َتْحُرُم( حرام !أڤا! )الصَّ
......................................... )الَِّتْي لَْيَس( !كڠ! أورا أنا

 )َوأَْصَفُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›أصفر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوأَْبَيُض( ›و‹ حرف العطف؛ و›أبيض‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )اأْلَْحَمُر( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َمْغِرٌب( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َواأْلَْصَفُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›األصفر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َواأْلَْبَيُض( ›و‹ حرف العطف؛ و›األبيض‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )ِعَشاءٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َويُْنَدُب( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يندب‹ فعل مضارع مجهول المبني مرفوع بالضمة.

أول؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالشمة  مرفوع   فاعل  نائب  ›تأخير‹  اْلِعَشاِء(  َصاَلِة  )َتْأِخْيُر   
و›صالة‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›العشاء‹ مضاف إليه 

ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
في  وهو  بأن  منصوب  مضارع  فعل  و›يغيب‹  مصدرية؛  و›أن‹  الجر؛  حرف  ›إلى‹  يَِغْيَب(  أَْن  )ِإلَٰى   

محل الجر.
َفُق( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.  )الشَّ

ْصَفُر( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت ومعطوف عليه.  )اأْلَ
ْبَيُض( ›و‹ حرف العطف؛ و›األبيض‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َواأْلَ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )َتْحُرُم( فعل مضارع مرفوع بالضمة.

اَلُة( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.  )الصَّ
 )الَِّتْي لَْيَس( ›التي‹ اسم موصول مبني على السكون في محل النعت وهو في محل النعت؛ و›ليس‹ 

فعل ماٍض ال مضارع له.
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)َواَل  ديڠيني  !كڠ!  ٌم(  )ُمَتَقّدِ سبب  )َسبٌَب(  !أڤا!  صالة  كدوي  إيكو  أنا  أورا  )لََها( 
ُمَقاِرٌن( لن أورا أنا سبب كڠ بارڠي )ِفْي َخْمَسةِ أَْوَقاٍت( إڠدالم ليما ڤيرا2 وقت: 
!أڤا!  مونچوء  هيڠکا  َتْرَتِفَع(  ٰى  )َحتَّ متوني سرڠيڠي  ناليكا  ْمِس(  الشَّ طُُلْوِع  )ِعْنَد 
بدوك  ناليكا وقت  لن  ْسِتَواِء(  ااْلِ )َوِعْنَد  كيرا2 سأڤنومباء،  ُرْمٍح(  )َقْدَر  سرڠيڠي 
!أڤا!  َتُزْوَل( هيڠکا ليڠسير  ٰى  لياني دينا جمعة )َحتَّ اْلُجْمَعةِ( إڠدالم  يَْوِم  َغْيِر  )ِفْي 
ٰى َتْغُرَب( هيڠکا  ْصِفَراِر( لن ناليكاكونيڠ2ڠي سرڠيڠي )َحتَّ سرڠيڠي، )َوِعْنَد ااْلِ

 )لََها( خبر شبه جملة ›ليس‹ في محل النصب؛ و›ل‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ في محل الجر يرجع 
إلى ›الصالة‹.

 )َسبٌَب( اسم ›ليس‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
ٌم( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت ومعطوف عليه.  )ُمَتَقّدِ

 )َواَل ُمَقاِرٌن( ›و‹ حرف العطف؛ و›مقارن‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
المفرد وهو مضاف؛  االسم  في  بالكسرة  الجر؛ و›خمسة‹ مجرور  ›في‹ حرف  أَْوَقاٍت(  َخْمَسةِ  )ِفْي   

و›أوقات‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير.
ْمِس( ›عند‹ ظرف زمان؛ و›طلوع‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد   )ِعْنَد طُُلْوِع الشَّ

وهو مضاف؛ و›الشمس‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
تقديره  مستتر  وفاعله  بالفتحة  منصوب  فعل مضارع  و›ترتفع‹  ›حتى‹ حرف نصب؛  َتْرَتِفَع(  ٰى  )َحتَّ  

›الشمس‹.
إليه  المفرد وهو مضاف؛ و›رمح‹ مضاف  بالفتحة في االسم  فيه منصوب  ›قدر‹ مفعول  ُرْمٍح(  )َقْدَر   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ْسِتَواِء( ›و‹ حرف العطف ›عند‹ ظرف زمان؛ و›االستواء‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة   )َوِعْنَد ااْلِ

في االسم المفرد وهو معطوف.
 )ِفْي َغْيِر يَْوِم اْلُجْمَعةِ( ›في‹ حرف الجر؛ و›غير‹ أداة االستثناء مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
مضاف أول؛ و›يوم‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›الجمعة‹ 

مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
تقديره  مستتر  وفاعله  بالفتحة  منصوب  مضارع  فعل  و›تزول‹  نصب؛  حرف  ›حتى‹  َتُزْوَل(  ٰى  )َحتَّ  

›الشمس‹.
ْصِفَراِر( ›و‹ حرف العطف ›عند‹ ظرف زمان؛ و›االصفرار‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة   )َوِعْنَد ااْلِ

في االسم المفرد وهو معطوف.
تقديره  بالفتحة وفاعله مستتر  َتْغُرَب( ›حتى‹ حرف نصب؛ و›تغرب‹ فعل مضارع منصوب  ٰى  )َحتَّ  

›الشمس‹.
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ٰى  )َحتَّ صبح  صالة  سووسي  لن  ْبِح(  الصُّ َصاَلِة  )َوبَْعَد  سرڠيڠي،  !أڤا!  سوروڤ 
سووسي  لن  اْلَعْصِر(  َصاَلِة  )َوبَْعَد  سرڠيڠي،  !أڤا!  ْمُس(  )الشَّ متو  هيڠکا  َتْطُلَع( 

ٰى َتْغُرَب( هيڠکا سوروف !أڤا! سرڠيڠي. صالة عصر )َحتَّ

ِة[ لاَ ْكتاَاُت الصاَّ ]ساَ

اَلِة( !أتوي! ڤيرا2 منڠي  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )َسْكَتاُت الصَّ
ْحَراِم( سويجي !إيكو! أنتراني تكبيرة الحرام  ةٌ( ننم: )بَْيَن َتْكِبيَرِة اْلِ صالة !إيكو! )ِستَّ
ْفِتَتاِح( لن أنتراني دعاء افتتاح  ْفِتَتاِح( لن دعاء افتتاح، )َوبَْيَن ُدَعاِء ااْلِ )َوُدَعاِء ااْلِ

مجرور  أول  إليه  مضاف  و›ص��الة‹  زم��ان؛  ظرف  ›بعد‹  العطف  حرف  ›و‹  ْبِح(  الصُّ َص��اَلِة  )َوبَْعَد   
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد  بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الصبح‹ مضاف 

وهو معطوف.
ٰى َتْطُلَع( ›حتى‹ حرف نصب؛ و›تطلع‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة.  )َحتَّ

ْمُس( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الشَّ
مجرور  أول  إليه  مضاف  و›ص��الة‹  زم��ان؛  ظرف  ›بعد‹  العطف  حرف  ›و‹  اْلَعْصِر(  َص��اَلِة  )َوبَْعَد   
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد  بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›العصر‹ مضاف 

وهو معطوف.
تقديره  بالفتحة وفاعله مستتر  َتْغُرَب( ›حتى‹ حرف نصب؛ و›تغرب‹ فعل مضارع منصوب  ٰى  )َحتَّ  

›الشمس‹.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

اَلِة( ›سكتات‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف ›الصالة‹ مضاف إليه   )َسْكَتاُت الصَّ
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )ِستَّ
و›تكبيرة‹  ظرف؛  و›بين‹  ›هي‹؛  تقديره  محذوف  مبتدإ  من  جملة  شبه  خبر  ْحَراِم(  اْلِ َتْكِبيَرِة  )بَْيَن   
مجرور  ثاٍن  إليه  مضاف  و›الحرام‹  وهو مضاف؛  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف 

بالكسرة في االسم المفرد؛ و›تكبيرة الحرام‹ معطوف عليه.
مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›دع��اء‹  العطف؛  حرف  ›و‹  ْفِتَتاِح(  ااْلِ )َوُدَع��اِء   

و›االفتتاح‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد؛ و›دعاء االفتتاح‹ معطوف.
في  بالكسرة  إليه مجرور  و›دعاء‹ مضاف  و›بين‹ ظرف؛  العطف؛  ›و‹ حرف  ْفِتَتاِح(  ااْلِ ُدَعاِء  )َوبَْيَن   
االسم المفرد وهو مضاف؛ و›االفتتاح‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد؛ و›دعاء 

االفتتاح‹ معطوف عليه.
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تعوذ،  لن  ِذ(  َعوُّ )َوالتَّ فاتحة  أنتراني  لن  اْلَفاِتَحةِ(  )َوبَْيَن  تعوذ،  لن  ِذ(  َعوُّ )َوالتَّ
)َوبَْيَن آِخِر اْلَفاِتَحةِ( لن أنتراني أخيري فاتحة )َوآِمْيَن( لن آمين، )َوبَْيَن آِمْيَن( لن 
ُكْوِع(  ْوَرِة( لن أنتراني سورة )َوالرُّ ْوَرِة( لن سورة، )َوبَْيَن السُّ أنتراني آمين )َوالسُّ

لن ركوع.

ْأنِْيناَُة[ ماَ ا الطُّ ُم ِفْيهاَ اُن الاَِّتْي تاَْلزاَ ]اْلاَْركاَ

ركن  ڤيرا2  !أت��وي!  ْرَك����اُن(  )اأْلَ سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))ف��ص��ل(( 
!إيكو!  طمأنينة  َمْأنِْيَنُة(  )الطُّ !أڤا!  ركن  ڤيرا2  إڠدالم  )ِفْيَها(  واجب  !كڠ!  َتْلَزُم(  )الَِّتْي 
................................................ )أَْربََعةٌ( ڤڤت:

ِذ( ›و‹ حرف العطف؛ و›التعوذ‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف. َعوُّ  )َوالتَّ
 )َوبَْيَن اْلَفاِتَحةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›بين‹ ظرف؛ و›الفاتحة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم 

المفرد وهو معطوف عليه.
ِذ( ›و‹ حرف العطف؛ و›التعوذ‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف. َعوُّ  )َوالتَّ

في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›آخر‹  ظرف؛  و›بين‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اْلَفاِتَحةِ(  آِخِر  )َوبَْيَن   
االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الفاتحة‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد؛ و›دعاء 

االفتتاح‹ معطوف عليه.
 )َوآِمْيَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›آمين‹ اسم فعل أمر مبني في محل الجر وهو معطوف.

وهو  الجر  محل  في  مبني  أمر  فعل  اسم  و›آمين‹  ظرف؛  و›بين‹  العطف؛  حرف  ›و‹  آِمْيَن(  )َوبَْيَن   
معطوف عليه.

ْوَرِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›السورة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالسُّ
ْوَرِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›بين‹ ظرف؛ و›السورة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم   )َوبَْيَن السُّ

المفرد وهو معطوف عليه.
ُكْوِع( ›و‹ حرف العطف؛ و›الركوع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالرُّ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ْرَكاُن( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو منعوت.  )اأْلَ

مضارع  فعل  ›تلزم‹  النعت  رفع  محل  في  السكون  على  مبني  موصول  اسم  ›التي‹  َتْلَزُم(  )الَِّتْي   
مرفوع بالضمة.

 )ِفْيَها( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›األركان‹.
َمْأنِْيَنُة( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الطُّ

 )أَْربََعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
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ُجْوُد( لن سجود،  ْعِتَداُل( لن اعتدال، )َوالسُّ ُكْوُع( سويجي !إيكو! ركوع، )َوااْلِ )الرُّ
َمْأنِْيَنُة(  أنتراني سجود لورو. )الطُّ !إڠ!  ْجَدَتْيِن(  )َواْلُجُلْوُس( لن لوڠکوه )بَْيَن السَّ
أوباه  َحَرَكٍة( سووسي  )بَْعَد  منڠ  )ُسُكْوٌن(  !إيكو!  طمأنينة  !هيا!  )ِهَي(  طمأنينة  !أتوي! 

!إڠ!  هُ(  )َمَحلَّ أڠکوتا  ُعْضٍو( سبن2  !أڤا! )ُكلُّ  ( كلوان سكيراني نتڤ  يَْسَتِقرُّ )بَِحْيُث 
ڤڠکوناني أڠکوتا )بَِقْدِر ُسْبَحاَن اهلِل( كلوان سأقدر مچا سبحان اهلل.

ْهِو[ ]أاَْسباَاُب ُسُجْوِد الساَّ

ْهِو( !أتوي! ڤيرا2  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )أَْسبَاُب ُسُجْوِد السَّ
............................................. سببي سجود سهو

ُكْوُع( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )الرُّ
ْعِتَداُل( ›و‹ حرف العطف؛ و›االعتدال‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوااْلِ
ُجْوُد( ›و‹ حرف العطف؛ و›السجود‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالسُّ

 )َواْلُجُلْوُس( ›و‹ حرف العطف؛ و›الجلوس‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
ْجَدَتْيِن( ›بين‹ ظرف؛ و›السجدتين‹ مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.  )بَْيَن السَّ

َمْأنِْيَنُة( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مبدل منه.  )الطُّ
 )ِهَي( ضمير منبي في محل الرفع وهو بدل.

 )ُسُكْوٌن( خبر ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )بَْعَد َحَرَكٍة( ›بعد‹ ظرف زمان ›حركة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

( ›ب‹ حرف الجر؛ و›حيث‹ ظرف مكان مبني على الفتحة في محل الجر؛ و›يستقر‹   )بَِحْيُث يَْسَتِقرُّ
فعل مضارع مرفوع بالضمة في محل جر المضاف إليه.

 )ُكلُّ ُعْضٍو( ›كل‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›عضو‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في االسم المفرد.

هُ( ›محل‹ مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه   )َمَحلَّ
مبني في محل الجر يرجع إلى ›عضو‹.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›ق��در‹  الجر؛  حرف  ›ب‹  اهلِل(  ُسْبَحاَن  )بَِقْدِر   
و›سبحان اهلل‹ في محل جر المضاف إليه.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ْهِو( ›أسباب‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›سجود‹   )أَْسبَاُب ُسُجْوِد السَّ
ثاٍن  إليه  مضاف  و›السهو‹  ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
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ُل( !أتوي! كڠ ديڠين !إيكو! )َتْرُك بَْعٍض( نيڠکال ستڠه بعض  !إيكو! )أَْربََعةٌ( ڤڤت: )اأْلَوَّ

اَلِة( سكيڠ ڤيرا2 أبعاضي صالة )أَْو بَْعِض اْلبَْعِض( أتوا نيڠکال  )ِمْن أَْبَعاِض الصَّ
)يَْبُطُل(  براڠ  کاوي  َما(  )ِفْعُل  !إيكو!  كڤيندو  !أتوي!  انِي(  )الثَّ أبعاض،  ستڠهي سنة 
)َسْهُوُه(  !أڤا!  بطل  أورا  لن  يَْبُطُل(  )َواَل  براڠ  کاوي  نجاني  )َعْمُدُه(  !أڤا!  بطل  !كڠ! 

!حالي! كلوان  !سڤا! ووڠ إڠ براڠ )نَاِسًيا(  َفَعَلهُ( ناليكا کاوي  الليني کاوي براڠ )ِإَذا 
( !كڠ! بڠسا ڤڠوچڤ  الُِث( كڤيڠ تلو !إيكو! )نَْقُل ُرْكٍن( ڠليه ركن )َقْولِّيٍ اللي، )الثَّ

 )أَْربََعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اأْلَوَّ

 )َتْرُك بَْعٍض( ›ترك‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›بعض‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في االسم المفرد.

التكسير وهو مضاف  بالكسرة في جمع  الجر؛ و›أبعاض‹ مجرور  اَلِة( ›من‹ حرف  الصَّ أَْبَعاِض  )ِمْن   
ومعطوف عليه؛ و›الصالة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

المفرد وهو معطوف  االسم  في  بالكسرة  و›بعض‹ مجرور  العطف؛  ›أو‹ حرف  اْلبَْعِض(  بَْعِض  )أَْو   
ومضاف؛ و›البعض‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

انِي( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
 )ِفْعُل َما( ›فعل‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›ما‹ مضاف إليه مبني في محل 

الجر وهو منعوت.
 )يَْبُطُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة في محل النعت وهو معطوف عليه.

 )َعْمُدُه( ›عمد‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في 
محل الجر يرجع إلى ›ما‹.

 )َواَل يَْبُطُل( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية؛ و›يبطل‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو معطوف.
 )َسْهُوُه( ›سهو‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في 

محل الجر يرجع إلى ›ما‹.
َفَعَلهُ( ›إذا‹ أداة شرط؛ و›فعل‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصلي‹؛   )ِإَذا 

وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›ما‹.
 )نَاِسًيا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
الُِث( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ

إليه مجرور  المفرد وهو مضاف؛ و›ركن‹ مضاف  بالضمة في االسم  ›نقل‹ خبر مرفوع  ُرْكٍن(  )نَْقُل   
بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.

( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )َقْولِّيٍ



)61( ................................. مع الرتجمة اجلاوية والإعراب
ابُِع( !أتوي! كڤيڠ ڤڤت !إيكو! )ِإْيَقاُع  )ِإلَٰى َغْيِر َمَحّلِهِ( مريڠ لياني ڤڠکوناني ركن، )الرَّ
سرتاني  يَاَدِة(  الّزِ اْحِتَماِل  )َمَع  ڤڠکاوي  بڠسا  !كڠ!   ) )ِفْعِلّيٍ ركن  نيباءكن  ُرْكٍن( 

تامبهان. نڠکوڠاكن 

ِة[ لاَ اُض الصاَّ ]أاَْبعاَ

!أتوي! ڤيرا2 سنة  اَلِة(  !إيكو! فصل سويجي )أَْبَعاُض الصَّ !أتوي! إيكي  ))فصل(( 
ُل( !كڠ! أول،  وَّ ُد( سويجي !إيكو! تشهد )اأْلَ َشهُّ أبعاضي صالة !إيكو! )َسْبَعةٌ( ڤيتو: )التَّ
ِبّيِ  النَّ )َعَلى  مچا صلوات  لن  الَُة(  )َوالصَّ أول،  تشهد  لوڠکوهي  لن  )َوُقُعْوُدُه( 
أول،  إڠدالم تشهد  )ِفْيهِ(  نبي محمد ^  إڠتسي كنجڠ  َم(  َوَسلَّ َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى 

استثناء  أداة  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›غير‹  الجر؛  حرف  ›إلى‹  َمَحّلِهِ(  َغْيِر  )ِإلَٰى   
ومضاف أول ›محل‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›ركن‹.
ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرَّ

 )ِإْيَقاُع ُرْكٍن( ›إيقاع‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›ركن‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.

( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )ِفْعِلّيٍ
وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›احتمال‹  ظرف؛  ›مع‹  يَاَدِة(  الّزِ اْحِتَماِل  )َمَع   

مضاف ›الزيادة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

المفرد وهو مضاف؛ و›الصالة‹ مضاف  بالضمة في االسم  ›أبعاض‹ مبتدأ مرفوع  اَلِة(  الصَّ )أَْبَعاُض   
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َسْبَعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
ُد( خبر من مبتدإ محذوف تقديره هي وهو معطوف عليه ومنعوت. َشهُّ  )التَّ

ُل( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت. وَّ  )اأْلَ
 )َوُقُعْوُدُه( ›و‹ حرف العطف؛ و›قعود‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف الخبر ومضاف؛ 

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›التشهد‹.
اَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الصالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف الخبر.  )َوالصَّ

َم( ›على‹ حرف الجر؛ و›النبي ^‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد. ِبّيِ َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَسلَّ  )َعَلى النَّ
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›التشهد‹.
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ِد(  َشهُّ اَلُة( لن مچا صلوات )َعَلى اآْلِل( إڠتسي كاوالورکاني مبي )ِفي التَّ )َوالصَّ
إڠدالم تشهد )اأْلَِخْيِر( !كڠ! أخير، )َواْلُقُنْوُت( لن مچا قنوت، )َوِقَياُمهُ( لن ڠادك 
ِبّيِ  النَّ )َعَلى  سالم  لن  اَلُم(  )َوالسَّ صلوات  مچا  لن  اَلُة(  )َوالصَّ قنوت،  ناليكا 
َم( إڠتسي كنجڠ نبي محمد ^ )َوآلِهِ( لن كاوالورکاني نبي  َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَسلَّ

)َوَصْحِبهِ( لن صحابتي نبي )ِفْيهِ( إڠدالم قنوت.

ِة[ لاَ ُت الصاَّ ]ُمْبِطلاَ

اَلُة(  !أڤا! )الصَّ !إيكو! فصل سويجي )َتْبُطُل( دادي بطل  !أتوي! إيكي  ))فصل(( 
صالة )بِأَْربََع َعْشَرَة( سبب ڤت بلس................................

اَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الصالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف الخبر.  )َوالصَّ
 )َعَلى اآْلِل( ›على‹ حرف الجر؛ و›اآلل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ِد( ›على‹ حرف الجر؛ و›التشهد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت. َشهُّ  )ِفي التَّ
 )اأْلَِخْيِر( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )َواْلُقُنْوُت( ›و‹ حرف العطف؛ و›القنوت‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف الخبر.
 )َوِقَياُمهُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›قيام‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف الخبر ومضاف؛ 

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›القنوت‹.
الخبر  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›الصالة‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اَلُة(  )َوالصَّ  

ومعطوف عليه.
اَلُم( ›و‹ حرف العطف؛ و›السالم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالسَّ

َم( ›على‹ حرف الجر؛ و›النبي ^‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد  ِبّيِ َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَسلَّ  )َعَلى النَّ
وهو معطوف عليه.

 )َوآلِهِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›آل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›النبي ^‹.

 )َوَصْحِبهِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›صحب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›النبي ^‹.

 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›القنوت‹.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )َتْبُطُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة.
اَلُة( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الصَّ

 )بِأَْربََع َعْشَرَة( ›ب‹ حرف الجر؛ و›أربع عشرة‹ مبني على الفتحة في العدد في محل الجر.
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كتيبان  لن  النََّجاَسةِ(  )َوبُِوُقْوِع  )بِاْلَحَدِث( سبب حدث،  ڤركرا:  )َخْصَلًة(  !أڤاني! 

نجس )ِإْن لَْم ُتْلَق( لمون أورا دين أونچاالكن )َحاال( إڠدالم سأناليكا )ِمْن َغْيِر 
َحْمٍل( سكيڠ أورا ڠڠکو نڠکوڠ، )َواْنِكَشاِف اْلَعْوَرِة( لن كبوكائي عورة )ِإْن لَْم 
ُتْسَتْر( لمون أورا دين توتوڤي )َحاال( سأناليكا، )َوالنُّْطِق( لن ڠوچڤ )بَِحْرَفْيِن( 
!حالي!  )َعْمًدا(  فهم  أويه  !كڠ!  )ُمْفِهٍم(  أتوا سأحرف  َحْرٍف(  )أَْو  كلوان روڠ حرف 
كلوان نجا، )َوبِاْلُمْفِطِر( لن كلوان سبب ڤركرا كڠ أمبطالكن ڤواصا )َعْمًدا( !حالي! 
........................ ْكِل( لن مڠان )اْلَكِثْيِر( !كڠ! أكيه دين نجا، )َواأْلَ

 )َخْصَلًة( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
بيان من ›أربع عشرة خصلة‹؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›الحدث‹ مجرور بالكسرة في االسم   )بِاْلَحَدِث( 

المفرد وهو معطوف عليه.
 )َوبُِوُقْوِع النََّجاَسةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›وقوع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد 

وهو معطوف ومضاف؛ و›النجاسة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
و›تلق‹ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علة في  الجزم؛  و›لم‹ حرف  ›إن‹ شرطية؛  ُتْلَق(  لَْم  )ِإْن   

الفعل المعتل اآلخر.
 )َحاال( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

االستثناء  أداة  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›غير‹  الجر؛  ›من‹ حرف  َحْمٍل(  َغْيِر  )ِمْن   
ومضاف؛ و›حمل‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َواْنِكَشاِف اْلَعْوَرِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›انكشاف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف 
ومضاف؛ و›العورة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِإْن لَْم ُتْسَتْر( ›إن‹ شرطية؛ و›لم‹ حرف الجزم؛ و›تستر‹ فعل مضارع مجزوم بالسكون.
 )َحاال( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َوالنُّْطِق( ›و‹ حرف العطف؛ و›النطق‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )بَِحْرَفْيِن( ›ب‹ حرف الجر؛ و›حرفين‹ مجرور بالياء في التثنية وهو معطوف عليه.

 )أَْو َحْرٍف( ›أو‹ حرف العطف؛ و›حرف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.
 )ُمْفِهٍم( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )َعْمًدا( حال منصوب بالكسرة في االسم المفرد.
المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›المفطر‹  الجر؛  و›ب‹ حرف  العطف؛  ›و‹ حرف  )َوبِاْلُمْفِطِر(   

وهو معطوف.
 )َعْمًدا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

ْكِل( ›و‹ حرف العطف؛ و›األكل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.  )َواأْلَ
 )اْلَكِثْيِر( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.
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أوباهان  ڤيرا2  تلو  سبب  لن  َح��َرَك��اٍت(  )َوَث���اَلِث  اللي،  كلوان  !حالي!  )نَاِسًيا( 
ملومڤات  لن  )َواْلَوْثبَةِ(  اللي،  سنجان  لن  َسْهًوا(  )َولَْو  نولي2  !كڠ!  )ُمَتَوالَِياٍت( 
ْربَةِ( لن سبب موكول )اْلُمْفِرَطةِ( !كڠ! باڠتاكن، )َوِزيَاَدِة  )اْلَفاِحَشةِ( !كڠ! أال، )َوالضَّ
( !كڠ! بڠسا ڤڠکاوي )َعْمًدا( !حالي! كلوان نجا،  ُرْكٍن( لن سبب نمباهي ركن )ِفْعِلّيٍ
ِم( لن ڠالنچاڠي )َعَلٰى ِإَماِمهِ( إڠتسي إمامي مأموم )بُِرْكَنْيِن( كلوان روڠ  َقدُّ )َوالتَّ
َخلُِّف( لن ڠاري )بِِهَما( كلوان ركن لورو  ْيِن( !كڠ! بڠسا ڤڠکاوي )َوالتَّ ركن )ِفْعِليَّ
نية  لن سبب  الَِة(  الصَّ َقْطِع  ةِ  )َونِيَّ تنڤا عذر،  كلوان  ُعْذٍر(  )بَِغْيِر  ڤڠکاوي  بڠسا 

 )نَاِسًيا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
وهو معطوف  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›ثالث‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َحَرَكاٍت(  )َوَث��اَلِث   

ومضاف؛ و›حركات‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع المؤمث السالم وهو منعوت.
 )ُمَتَوالَِياٍت( مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو نعت.

بالفتحة في  الحركة‹ منصوب  ›ولو كانت  ›و‹ حالية؛ و›لو‹ شرطية؛ و›سهوا‹ خبر من  َسْهًوا(  )َولَْو   
االسم المفرد.

 )َواْلَوْثبَةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الوثبة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.
 )اْلَفاِحَشةِ( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

ْربَةِ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الضربة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.  )َوالضَّ
 )اْلُمْفِرَطةِ( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )َوِزيَاَدِة ُرْكٍن( ›و‹ حرف العطف؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›زيادة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
معطوف ومضاف؛ و›ركن‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.

( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )ِفْعِلّيٍ
 )َعْمًدا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

ِم( ›و‹ حرف العطف؛ و›التقدم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف. َقدُّ  )َوالتَّ
 )َعَلٰى ِإَماِمهِ( ›على‹ حرف الجر؛ و›إمام‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ 

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المأمون‹.
 )بُِرْكَنْيِن( ›ب‹ حرف الجر؛ و›ركنين‹ مجرور بالياء في التثنية وهو منعوت.

ْيِن( مجرور بالياء في التثنية.  )ِفْعِليَّ
َخلُِّف( ›و‹ حرف العطف؛ و›التخلف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ

 )بِِهَما( ›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›هما‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›ركنين‹.
 )بَِغْيِر ُعْذٍر( ›ب‹ حرف الجر؛ و›غير‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو أداة االستثناء ومضاف؛ 

و›عذر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›نية‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اَلِة(  الصَّ َقْطِع  ةِ  )َونِيَّ  
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مدوت صالة، )َوَتْعِلْيِق َقْطِعَها( لن سبب کانتوڠاكن مدوت نية )بَِشْيٍء( كلوان 

ِد( لن سبب ميدر2 )ِفْي َقْطِعَها( إعدالم مدوت صالة. َردُّ سويجي2، )َوالتَّ

ةِ[ اماَ ماَ اإْلِ ]ُوُجْوُب نِياَّةِ 

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )الَِّذْي يَْلَزُم( !أتوي! كڠ واجب )ِفْيهِ( 
َماَمةِ( نية دادي إمام !إيكو! )أَْربٌَع( ڤڤت: )اْلُجْمَعُة( سويجي  ُة اْلِ إڠدالم ڤركرا !أڤا! )نِيَّ
!إيكو! صالة جمعة، )َواْلُمَعاَدُة( لن صالة معادة، )َواْلَمْنُذْوَرُة( لن صالة كڠ دين 

.. َمُة( لن صالة كڠ دين ديڠيناكن نذر )َجَماَعًة( !حالي! كلوان جماعة، )َواْلُمَتَقّدِ

ثاٍن؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  أول  إليه  مضاف  و›قطع‹  أول؛  ومضاف 
و›الصالة‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›تعليق‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َقْطِعَها(  )َوَتْعِلْيِق   
ومضاف أول؛ و›قطع‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير 

›ها‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصالة‹.
 )بَِشْيٍء( ›ب‹ حرف الجر؛ و›شيء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ِد( ›و‹ حرف العطف؛ و›التردد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف. َردُّ  )َوالتَّ
 )ِفْي َقْطِعَها( ›فيب‹ حرف الجر؛ و›قطع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ها‹ 

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصالة‹.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

و›يلزم‹ فعل مضارع  اسم موصول ومنعوت؛  الرفع وهو  مبني في محل  مبتدأ  ›الذي‹  يَْلَزُم(  )الَِّذْي   
مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.

 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الذي‹.
َماَمةِ( ›نية‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›المام‹ مضاف إليه مجرور  ُة اْلِ  )نِيَّ

بالكسرة في االسم المفرد.
 )أَْربٌَع( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )اْلُجْمَعُة( خبر كم مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َواْلُمَعاَدُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المعادة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َواْلَمْنُذْوَرُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المنذورة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َجَماَعًة( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

َمُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المتقدمة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َواْلُمَتَقّدِ
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)ِفي اْلَمَطِر( إڠدالم أودان.

ِة[ ]ُشُرْوُط اْلُقْدواَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط اْلُقْدَوِة( !أتوي! ڤيرا2 شراطي 
دادي مأموم !إيكو! )أََحَد َعَشَر( سولس: )أَْن اَل يَْعَلَم( سويجي !إيكو! ينطا أورا وروه 
!سڤا! مأموم )بُْطاَلَن َصاَلِة ِإَماِمهِ( !إڠ! بطلي صالتي إمام )بَِحَدٍث( سبب حدث )أَْو 

مأموم  !سڤا!  نيقداكن  أورا  ينطا  لن  يَْعَتِقَد(  اَل  )َوأَْن  حدث،  سألياني  أتوا  َغْيِرِه( 
مأموم،  إمامي  إڠتسي  )َعَلْيهِ(  صالة  قضائي  واجبي  إڠتسي  َقَضائَِها(  )ُوُجْوَب 
.............................. )َوأَْن اَل يَُكْوَن( لن ينطا أورا أنا !أڤا! إمام

 )ِفي اْلَمَطِر( ›في‹ حرف الجر؛ و›المطر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )ُشُرْوُط اْلُقْدَوِة( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›القدوة‹ مضاف إليه 
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )أََحَد َعَشَر( خبر مرفوع مبني على الفتحة في العدد في العدد.
 )أَْن اَل يَْعَلَم( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›ال‹ نافية؛ و›يعلم‹ 

فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف عليه.
أول؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  بع  مفعول  ›بطالن‹  ِإَماِمهِ(  َص��اَلِة  )بُْطاَلَن   
و›صالة‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›إمام‹ مضاف إليه 
في محل  مبني  ثالث  إليه  ›ه‹ مضاف  ثالث؛ وضمير  وهو مضاف  المفرد  االسم  في  بالكسرة  ثاٍن 

الجر يرجع إلى ›المأموم‹.
 )بَِحَدٍث( ›ب‹ حرف الجر؛ و›حدث‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )أَْو َغْيِرِه( ›أو‹ حرف العطف؛ و›غير‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو أداة االستثناء ومضاف؛ 
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›حدث‹.

منصوب  مضارع  فعل  و›يعتقد‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  يَْعَتِقَد(  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف.

 )ُوُجْوَب َقَضائَِها( ›وجوب‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›قضاء‹ 
مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ها‹ مضاف إليه ثاٍن 

مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصالة‹.
 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›المام‹.

منصوب  مضارع  فعل  و›يكون‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  يَُكْوَن(  اَل  )َوأَْن   
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َم( لن ينطا  ا( لن أورا أمي، )َوأَْن اَل يََتَقدَّ يًّ !أورا أنا إيكو! )َمْأُمْوًما( دادي مأموم، )َواَل أُّمِ

أورا ديڠيني !سڤا! مأموم )َعَلْيهِ( إڠتسي إمام )ِفي اْلَمْوِقِف( إڠدالم ڤڠکوناني ڠادك، 
)َوأَْن يَْعَلَم( لن ينطا وروه !سڤا! مأموم )اْنِتَقااَلِت ِإَماِمهِ( كلوان ڠواله ڠاليهي إمامي 
مأموم، )َوأَْن يَْجَتِمَعا( لن ينطا كومڤول كاروني )ِفْي َمْسِجٍد( إڠدالم مسجد )أَْو 
ِفْي َثاَلِثِمائَةِ ِذَراٍع( أتوا إڠدالم تلوڠ أتوس أستا )َتْقِرْيًبا( إڠدالم كيرا2ني، )َوأَْن 
!إڠ! أنوت )أَِو اْلَجَماَعَة( أتوا نية جماعة،  !سڤا! مأموم )اْلُقْدَوَة(  يَْنِوَي( لن ينطا نية 
)َوأَْن يََتَواَفَق( لن ينطا چوچوك....................................

بالفتحة واسمه مستتر تقديره ›المام‹ وهو معطوف.
 )َمْأُمْوًما( خبر ›يكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

يًّا( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية؛ و›أميا‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َواَل أُّمِ
منصوب  مضارع  فعل  و›يتقدم‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َم(  يََتَقدَّ اَل  )َوأَْن   

بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف.
 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›المام‹.

 )ِفي اْلَمْوِقِف( ›في‹ حرف الجر؛ و›الموقف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوأَْن يَْعَلَم( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يعلم‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 

تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف.
 )اْنِتَقااَلِت ِإَماِمهِ( ›انتقاالت‹ مفعول به منصوب بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو مضاف أول؛ 
و›إمام‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ه‹ مضاف إلىه 

ثاٍن مبني في محل الجر يرجع إلى ›المام‹.
 )َوأَْن يَْجَتِمَعا( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يجتمعا‹ فعل مضارع منصوب بحذف النون في 

األفعال الخمسة وفاعله مستتر تقديره ›المام والمأموم‹ وهو معطوف.
وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›مسجد‹  الجر؛  حرف  ›في‹  َمْسِجٍد(  )ِفْي   

معطوف عليه.
 )أَْو ِفْي َثاَلِثِمائَةِ ِذَراٍع( ›او‹ حرف العطف؛ و›في‹ حرف الجر؛ و›ثالثمائة‹ مجرور بالكسرة في االسم 

المفرد وهو معطوف ومضاف؛ و›ذراع‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َتْقِرْيًبا( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َوأَْن يَْنِوَي( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›ينوي‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 
تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف.

 )اْلُقْدَوَة( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )أَِو اْلَجَماَعَة( ›أو‹ حرف العطف؛ و›الجماعة‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو معطوف.

بالفتحة  منصوب  مضارع  فعل  و›يتوافق‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  يََتَواَفَق(  )َوأَْن   
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ينطا  لن  يَُخالَِفهُ(  اَل  )َوأَْن  كروني  صالتي  جلونتروڠي  َصاَلِتِهَما(  )نَْظُم  !أڤ��ا! 

!كڠ!  اْلُمَخالََفةِ(  )َفاِحَشةِ  سنة  إڠدالم  ُسنٍَّة(  )ِفْي  إمام  إڠ  مأموم  !سڤا!  نولياني  أورا 
أال سولياني، )َوأَْن يَُتابَِعهُ( لن ينطا مانوت !سڤا! مأموم إڠ إمام.

ِة[ ُر اْلُقْدواَ ]ُصواَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُصَوُر اْلُقْدَوِة( !أتوي! ڤيرا کامباري 
( !كڠ! صح !أڤا! قدوة )ِفْي َخْمٍس( !إڠ! ليما: )ُقْدَوُة  دادي مأموم !إيكو! )ِتْسٌع( سڠا )َتِصحُّ
َرُجٍل( سويجي !إيكو! مانوتي ووڠ لنڠ )بَِرُجٍل( كلوان ووڠ لنڠ، )َوُقْدَوُة اْمَرأٍَة( لن 

وهو معطوف.
 )نَْظُم َصاَلِتِهَما( ›نظم‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف أول؛ و›صالة‹ مضاف إليه 
ثاٍن مبني في  إليه  ثاٍن؛ وضمير ›هما‹ مضاف  المفرد وهو مضاف  بالكسرة في االسم  أول مجرور 

محل الجر يرجع إلى ›المام والمأموم‹.
نافية؛ و›يخالف‹ فعل مضارع منصوب  العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›ال‹  يَُخالَِفهُ( ›و‹ حرف  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف؛ وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل النصب 

يرجع إلى ›المام‹.
 )ِفْي ُسنٍَّة( ›في‹ حرف الجر؛ و›سنة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.

و›المخالفة‹  ومضاف؛  نعت  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  ›فاحشة‹  اْلُمَخالََفةِ(  )َفاِحَشةِ   
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوأَْن يَُتابَِعهُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يتابع‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 
تقديره ›المأموم‹ وهو معطوف؛ وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›المام‹.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
إليه  التكسير وهو مضاف؛ و›القدوة‹ مضاف  بالضمة في جمع  اْلُقْدَوِة( ›صور‹ مبتدأ مرفوع  )ُصَوُر   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِتْسٌع( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.  )َتِصحُّ

 )ِفْي َخْمٍس( ›في‹ حرف الجر؛ و›خمس‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›هي‹  تقديره  محذوف  مبتدإ  من  خبر  ›قدوة‹  َرُجٍل(  )ُقْدَوُة   

معطوف عليه ومضاف؛ و›رجل‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )بَِرُجٍل( ›ب‹ حرف الجر؛ و›رجل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوُقْدَوُة اْمَرأٍَة( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
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مانوتي ووڠ وادون )بَِرُجٍل( كلوان ووڠ، )َوُقْدَوُة ُخْنًثى( لن مانوتي ووڠ واندو 
)بَِرُجٍل( كلوان ووڠ لنڠ، )َوُقْدَوُة اْمَرأٍَة( لن مانوتي ووڠ وادون )بُِخْنًثى( كلوان 
)بِاْمَرأٍَة( كلوان ووڠ وادون.  اْمَرأٍَة( لن مانوتي ووڠ وادون  )َوُقْدَوُة  ووڠ واندو، 
)َوَتْبُطُل( لن بطل !أڤا! قدوة )ِفْي أَْربٍَع( إڠدالم ڤڤت: )ُقْدَوُة َرُجٍل( مانوتي ووڠ لنڠ 
)بِاْمَرأٍَة( كلوان ووڠ وادون، )َوُقْدَوُة َرُجٍل( لن مانوتي ووڠ لنڠ )بُِخْنًثى( كلوان 
)بِاْمَرأٍَة( كلوان ووڠ ودون،  ُخْنًثى( لن مانوتي ووڠ واندو  )َوُقْدَوُة  ووڠ واندو، 
............................... )َوُقْدَوُة ُخْنًثى( لن مانوتي ووڠ واندو

و›امرأة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )بَِرُجٍل( ›ب‹ حرف الجر؛ و›رجل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوُقْدَوُة ُخْنًثى( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
و›خنثى‹ مضاف إليه مجرور الفتحة في االسم المعتل اآلخر.

 )بَِرُجٍل( ›ب‹ حرف الجر؛ و›رجل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوُقْدَوُة اْمَرأٍَة( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›امرأة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )بُِخْنًثى( ›ب‹ حرف الجر؛ و›خنثى‹ مجرور بالفتحة في االسم المعتل اآلخر.

 )َوُقْدَوُة اْمَرأٍَة( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
و›امرأة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )بِاْمَرأٍَة( ›ب‹ حرف الجر؛ و›امرأة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوَتْبُطُل( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›تبطل‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›القدوة‹.

 )ِفْي أَْربٍَع( ›في‹ حرف الجر؛ و›أربع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›هي‹  تقديره  محذوف  مبتدإ  من  خبر  ›قدوة‹  َرُجٍل(  )ُقْدَوُة   

معطوف عليه ومضاف؛ و›رجل‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )بِاْمَرأٍَة( ›ب‹ حرف الجر؛ و›امرأة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوُقْدَوُة َرُجٍل( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
و›رجل‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )بُِخْنًثى( ›ب‹ حرف الجر؛ و›خنثى‹ مجرور بالفتحة في االسم المعتل اآلخر.
 )َوُقْدَوُة ُخْنًثى( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›خنثى‹ مضاف إليه مجرور الفتحة في االسم المعتل اآلخر.
 )بِاْمَرأٍَة( ›ب‹ حرف الجر؛ و›امرأة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوُقْدَوُة ُخْنًثى( ›و‹ حرف العطف؛ و›قدوة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 
و›خنثى‹ مضاف إليه مجرور الفتحة في االسم المعتل اآلخر.



النجا ............................................. �سفينة  )70(
)بُِخْنًثى( كلوان ووڠ واندو.

ْقِدْيِم[ ْمِع التاَّ ]ُشُرْوُط جاَ

ْقِدْيِم( !أتوي! ڤيرا2  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط َجْمِع التَّ
شراطي جمع تقديم !إيكو! )أَْربََعةٌ( ڤڤت: )اْلبََداءَُة( سويجي !إيكو! ڠاويتي )بِاأْلُْولَٰى( 
ُة اْلَجْمِع( لن نية جمع )ِفْيَها( إڠدالم صالة كڠ أول،  كلوان صالة كڠ أول، )َونِيَّ
لن  اْلُعْذِر(  )َوَدَواُم  كاروني،  صالة  أنتراني  !إڠ!  )بَْيَنُهَما(  نولي2  لن  )َواْلُمَوااَلُة( 

لڠکڠي عذر.

ْأِخْيِر[ ْمِع التاَّ ]ُشُرْوُط جاَ

ْأِخْيِر( !أتوي! ڤيرا2  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط َجْمِع التَّ

 )بُِخْنًثى( ›ب‹ حرف الجر؛ و›خنثى‹ مجرور بالفتحة في االسم المعتل اآلخر.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

التكسير وهو مضاف أول؛ و›جمع‹  بالضمة في جمع  ْقِدْيِم( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع  التَّ َجْمِع  )ُشُرْوُط   
ثاٍن  إليه  و›التقديم‹ مضاف  ثاٍن؛  المفرد وهو مضاف  االسم  في  بالكسرة  أول مجرور  إليه  مضاف 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )أَْربََعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )اْلبََداءَُة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )بِاأْلُْولَٰى( ›ب‹ حرف الجر؛ و›األولى‹ مجرور بالضمة المقدرة في االسم المعتل اآلخر.

المفرد وهو معطوف ومضاف؛  بالضمة في االسم  و›نية‹ مرفوع  العطف؛  ›و‹ حرف  اْلَجْمِع(  ُة  )َونِيَّ  
و›الجمع‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِفْيَها( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›األولى‹.
 )َواْلُمَوااَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المواالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )بَْيَنُهَما( ›بين‹ ظرف؛ وضمير ›هما‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصالتين‹.
 )َوَدَواُم اْلُعْذِر( ›و‹ حرف العطف؛ و›دوام‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›العذر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

أول؛ و›جمع‹  التكسير وهو مضاف  بالضمة في جمع  ْأِخْيِر( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع  التَّ َجْمِع  )ُشُرْوُط   
ثاٍن  إليه  و›التأخير‹ مضاف  ثاٍن؛  المفرد وهو مضاف  االسم  في  بالكسرة  أول مجرور  إليه  مضاف 
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ْأِخْيِر( سويجي !إيكو! نية جمع تأخير  ُة التَّ شراطي جمع تأخير !إيكو! )اْثَناِن( لورو: )نِيَّ
)َوَقْد بَِقَي( لن حالي تمن2 إيجيه تتڤ )ِمْن َوْقِت اأْلُْولَٰى( سكيڠ وقت صالة كڠ 
أول )َما( !أڤا! براڠ )يََسُعَها( !كڠ! كاموت !أڤا! براڠ إڠ صالة كڠ أول، )َوَدَواُم اْلُعْذِر( 

انَِيةِ( توميكا مريڠ سمڤورناني صالة كڠ كڤيندو. لن لڠکڠي عذر )ِإلَٰى َتَماِم الثَّ

ْصِر[ ]ُشُرْوُط اْلقاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط اْلَقْصِر( !أتوي! ڤيرا2 شراطي 
)َسَفُرُه(  !أڤا!  أنا  ينطا  !إيكو!ن  سويجي  يَُكْوَن(  )أَْن  ڤيتو:  )َسْبَعةٌ(  !إيكو!  قصر  صالة 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )اْثَناِن( خبر مرفوع باأللف في التثنية.

وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›هما‹  تقديره  محذوف  مبتدإ  من  خبر  ›نية‹  ْأِخْيِر(  التَّ ُة  )نِيَّ  
معطوف عليه ومضاف؛ و›التأخير‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوَقْد بَِقَي( ›و‹ حالية؛ و›قد‹ حرف التحقيق؛ و›بقي‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›وقت‹  الجر؛  حرف  ›من‹  اأْلُْولَ��ٰى(  َوْقِت  )ِمْن   
و›األولى‹ مضاف إليه مجرور بالضمة المقدرة في االسم المعتل اآلخر.

 )َما( فاعل مبني في محل الرفع وهو منعوت.
 )يََسُعَها( ›يسع‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹ وهو في محل النعت؛ وضمير 

›ها‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›األولى‹.
 )َوَدَواُم اْلُعْذِر( ›و‹ حرف العطف؛ و›دوام‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›العذر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›تمام‹  الجر؛  حرف  ›إلى‹  انَِيةِ(  الثَّ َتَماِم  )ِإلَٰى   

و›الثانية‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )ُشُرْوُط اْلَقْصِر( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ و›القصر‹ مضاف إليه 
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َسْبَعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )أَْن يَُكْوَن( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكون‹ فعل مضارع 

منصوب بالفتحة وهو معطوف عليه.
إليه  ›ه‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالضمة في االسم  ›يكون‹ مرفوع  )َسَفُرُه( ›سفر‹ اسم   

مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.
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للوڠان  !أڤا!  أنا  ينطا  لن  يَُكْوَن(  )َوأَْن  مرحلة،  روڠ  )َمْرَحَلَتْيِن(  إيكو!  !أنا  للوڠاني 
اْلَقْصِر( كلوان وناڠي  )َواْلِعْلُم( لن وروه )بَِجَواِز  إيكو! )ُمبَاًحا( دين ونڠاكن،  !أنا 

)َوأَْن  الحرام،  تكبيرة  ناليكا  ْحَراِم(  اْلِ )ِعْنَد  نية قصر  لن  اْلَقْصِر(  ُة  )َونِيَّ قصر، 
َفِر(  ًة( ڤتڠ ركعة، )َوَدَواُم السَّ اَلُة( صالة !أنا إيكو! )ُربَاِعيَّ َتُكْوَن( لن ينطا أنا !أڤا! )الصَّ
يَْقَتِدَي(  الَ  )َوأَْن  سامڤورناني صالة،  توميكا  َتَماِمَها(  )ِإلَٰى  للوڠان  لڠکڠي  لن 
( كلوان ووڠ كڠ صالة سمڤورنا )ِفْي ُجْزٍء(  لن ينطا أورا مانوت !سڤا! ووڠ )بُِمِتٍمّ

إڠدالم باکيان )ِمْن َصاَلِتهِ( سكيڠ صالتي ووڠ كڠ سمڤورنا صالتي.

 )َمْرَحَلَتْيِن( خبر ›يكون‹ منصوب بالياء في التثنية.
 )َوأَْن يَُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكون‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وهو معطوف 

واسمه مستتر تقديره ›سفره‹.
 )ُمبَاًحا( خبر ›يكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َواْلِعْلُم( ›و‹ حرف العطف؛ و›العلم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )بَِجَواِز اْلَقْصِر( ›ب‹ حرف الجر؛ و›جواز‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مصاف؛ و›القصر‹ 

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
المفرد وهو معطوف ومضاف؛  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›نية‹  العطف؛  ›و‹ حرف  اْلَقْصِر(  ُة  )َونِيَّ  

و›النية‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ْحَراِم( ›عند‹ ظرف؛ و›الحرام‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِعْنَد اْلِ

 )َوأَْن َتُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›تكون‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وهو معطوف.
اَلُة( اسم ›تكون‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الصَّ

 )ُربَاِعيًَّة( خبر ›تكون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
َفِر( ›و‹ حرف العطف؛ و›دوام‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛   )َوَدَواُم السَّ

و›السفر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِإلَٰى َتَماِمَها( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›تمام‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ها‹ 

مبني في مجل الجر يرجع إلى ›الصالة‹.
منصوب  فعل مضارع  و›يقتدي‹  نافية؛  و›ال‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  يَْقَتِدَي(  اَل  )َوأَْن   

بالفتحة وفاعله مستتر تقديره ›المصلي‹ وهو معطوف.
( ›ب‹ حرف الجر؛ و›متم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بُِمِتٍمّ

 )ِفْي ُجْزٍء( ›في‹ حرف الجر؛ و›جزء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِمْن َصاَلِتهِ( ›ب‹ حرف الجر؛ و›صالة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ 

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المصلي‹.
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ةِ[ اْلُجْمعاَ ]ُشُروُط 

شراطي  !أتوي!  اْلُجْمَعةِ(  )ُشُروُط  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
َها( سكابيهاني صالة  )ُكلُّ !أڤا!  أنا  ينطا  َتُكْوَن(  )أَْن  ننم:  ةٌ(  )ِستَّ !إيكو!  صالة جمعة 
دين  ينطا  لن  ُتَقاَم(  )َوأَْن  ظهر،  وقت  إڠدالم  ْهِر(  الظُّ َوْقِت  )ِفْي  إيكو!  !أنا  جمعة 
)َوأَْن  نکارا،  واتسي  تاڤل  إڠدالم  اْلبََلِد(  ةِ  ِخطَّ )ِفْي  !أڤا! صالة جمعة  جومنڠاكن 
جماعة،  كلوان  حالي!  ! )َجَماَعًة(  جمعة  صالة  !أڤا!  الكوني  دين  ينطا  لن  ٰى(  ُتَصلَّ
)َوأَْن يَُكْونُْوا( لن ينطا أنا !أڤا! جماعة !أنا إيكو! )أَْربَِعْيَن( ووڠ فتڠ ڤولوه )أَْحَراًرا( !كڠ! 
........................................ مرديكا )ُذُكْوًرا( تور لنڠ2

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
التكسير وهو مضاف؛ و›الجمعة‹ مضاف  اْلُجْمَعةِ( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع  )ُشُروُط   

ةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد. إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد. )ِستَّ
 )أَْن َتُكْوَن( خبر جملة فعلية من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›تكون‹ فعل مضارع 

منصوب بالفتحة وهو معطوف عليه.
إليه  ›ها‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالضمة في االسم  ›تكون‹ مرفوع  َها( ›كل‹ اسم  )ُكلُّ  

مبني في محل الجر يرجع إلى ›الجمعة‹.
و›وقت‹ مجرور  الجر؛  و›في‹ حرف  النصب؛  ›تكون‹ في محل  ْهِر( خبر شبه جملة  الظُّ َوْقِت  )ِفْي   
بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الظهر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوأَْن ُتَقاَم( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›تقام‹ فعل مضارع مجهول المبني منصوب بالفتحة 
وهو معطوف وفاعله مستتر تقديره ›الجمعة‹.

ةِ اْلبََلِد( ›في‹ حرف الجر؛ و›خطة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›البلد‹   )ِفْي ِخطَّ
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

المبني منصوب  فعل مضارع مجهول  و›تصلٰى‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  ُتَصلَّٰى(  )َوأَْن   
بالفتحة وهو معطوف وفاعله مستتر تقديره ›الجمعة‹.

 )َجَماَعًة( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
 )َوأَْن يَُكْونُْوا( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يكونوا‹ فعل مضارع منصوب بحذف النون في 

األفعال الخمسة وهو معطوف واسمه مستتر تقديره ›مصلو الجمعة‹.
 )أَْربَِعْيَن( خبر ›يكونوا‹ منصوب بالياء في جمع المؤنث السالم وهو منعوت.

 )أَْحَراًرا( منصوب بالفتحة في جمع التكسير وهو نعت.
 )ُذُكْوًرا( منصوب بالفتحة في جمع التكسير وهو نعت.
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)بَالِِغْيَن( !كڠ! بالغ2 كابيه )ُمْسَتْوِطنِْيَن( !كڠ! أوماهان كابيه، )َوأَْن اَل َتْسِبَقَها( لن أورا 
ديڠيني إڠ صالة جمعة )َواَل ُتَقاِرنََها( لن أورا بارڠي إڠ صالة جمعة !أڤا! )ُجْمَعةٌ( 
َمَها( لن  يََتَقدَّ اْلبََلِد( إڠدالم  مڠكونو نکارا، )َوأَْن  ِتْلَك  لياني )ِفي  صالة جمعة 

ينطا أورا ديڠيني إڠ صالة جمعة !أڤا! )ُخْطبََتاِن( خطبة لورو.

اْلُخْطباَتاَْيِن[ اُن  ]أاَْركاَ

ڤيرا2  !أتوي!  اْلُخْطبََتْيِن(  )أَْرَك��اُن  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
الحمد هلل  !إيكو! مچا  اهلِل( سويجي  )َحْمُد  ليما:  )َخْمَسةٌ(  !إيكو!  لورو  ركني خطبة 
ِبّيِ َصلَّى اهللُ  الَُة( لن مچا صلوات )َعَلى النَّ )ِفْيِهَما( إڠدالم خطبة لورو، )َوالصَّ

 )بَالِِغْيَن( منصوب بالياء في جمع المذكر السالم وهو نعت.
 )ُمْسَتْوِطنِْيَن( منصوب بالياء في جمع المذكر السالم وهو نعت.

منصوب  فعل مضارع  و›تسبق‹  نافية؛  و›ال‹  و›أن‹ مصدرية؛  العطف؛  ›و‹ حرف  َتْسِبَقَها(  اَل  )َوأَْن   
بالفتحة وهو معطوف؛ وضمير ›ها‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›الجمعة‹.

 )َواَل ُتَقاِرنََها( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›ال‹ نافية؛ و›تقارن‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة 
وهو معطوف؛ وضمير ›ها‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›الجمعة‹. )ُجْمَعةٌ( فاعل 

مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
و›البلد‹  إشارة ومضاف؛  اسم  الفتحة وهو  مبني على  و›تلك‹  الجر؛  ›في‹ حرف  اْلبََلِد(  ِتْلَك  )ِفي   

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
منصوب  مضارع  فعل  و›يتقدم‹  نافية؛  و›ال‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  حرف  ›و‹  َمَها(  يََتَقدَّ )َوأَْن   
›الجمعة‹.  إلى  يرجع  النصب  محل  في  مبني  به  مفعول  ›ها‹  وضمير  معطوف؛  وهو  بالفتحة 

)ُخْطبََتاِن( فاعل مرفوع باأللف في التثنية.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )أَْرَكاُن اْلُخْطبََتْيِن( ›أركان‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ و›الخطبتين‹ مضاف 
إليه مجرور بالياء في التثنية.

 )َخْمَسةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َحْمُد اهلِل( ›حمد‹ خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف 

ومعطوف عليه؛ و›اهلل‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم الوحيد ال شريك له.
 )ِفْيِهَما( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›هما‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخطبتين‹.

اَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الصالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالصَّ
َم( ›على‹ حرف الجر؛ و›النبي ^‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد. ِبّيِ َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَسلَّ  )َعَلى النَّ
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ُة( لن  َم( إڠتسي كنجڠ نبي ^ )ِفيِهَما( إڠدالم خطبة لورو، )َواْلَوِصيَّ َعَلْيهِ َوَسلَّ
ْقَوٰى( كلوان تقوى )ِفْيِهَما( إڠدالم خطبو لورو، )َوِقَراءَُة آيٍَة( لن  أويه وصية )بِالتَّ
مچا آية )ِمَن اْلُقْرآِن( سكيڠ آيتي قرآن )ِفْي ِإْحَداُهَما( إڠدالم ساله سيجيني خطبة 
َعاءُ( لن مچا دعاء )لِْلُمْؤِمنِْيَن( مريڠ ووڠ مؤمن لنڠ )َواْلُمْؤِمَناِت(  لورو، )َوالدُّ

ِخْيَرِة( إڠدالم خطبة أخير. لن ووڠ مؤمن وادون )ِفي اأْلَ

اْلُخْطباَتاَْيِن[ ]ُشُرْوُط 

ڤيرا2  !أتوي!  اْلُخْطبََتْيِن(  )ُش��ُرْوُط  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
َهاَرُة( سويجي !إيكو! سوچي )َعِن  شراطي خطبة لورو !إيكو! )َعَشَرةٌ( سڤولوه: )الطَّ
..................................... اْلَحَدَثْيِن( سكيڠ حدث لورو

 )ِفيِهَما( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›هما‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخطبتين‹.
 )َواْلَوِصيَُّة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الوصية‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

ْقَوٰى( ›ب‹ حرف الجر؛ و›التقوى‹ مجرور بالكسرة المقدرة في االسم المعتل اآلخر.  )بِالتَّ
 )ِفْيِهَما( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›هما‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخطبتين‹.

المفرد وهو معطوف ومضاف؛  بالضمة في االسم  العطف؛ و›قراءة‹ مرفوع  ›و‹ حرف  آيٍَة(  )َوِقَراءَُة   
و›آية‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )ِمَن اْلُقْرآِن( ›من‹ حرف الجر؛ و›القرآن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
المعتل اآلخر وهو  المقدرة في االسم  بالكسرة  الجر؛ و›إحدى‹ مجرور  ِإْحَداُهَما( ›في‹ حرف  )ِفْي   

مضاف؛ وضمير ›هما‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخطبتين‹.
َعاءُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›الدعاء‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالدُّ

 )لِْلُمْؤِمنِْيَن( ›ل‹ حرف الجر؛ و›المؤمنين‹ مجرور بالياء في جمع المذكر السالم وهو معطوف عليه.

 )َواْلُمْؤِمَناِت( ›و‹ حرف العطف؛ و›المؤمنات‹ مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو معطوف.
ِخْيَرِة( ›في‹ حرف الجر؛ و›األخيرة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِفي اأْلَ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
و›الخطبتين‹  مضاف؛  وهو  التكسير  جمع  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›شروط‹  اْلُخْطبََتْيِن(  )ُشُرْوُط   

مضاف إليه مجرور بالياء في التثنية.
 )َعَشَرةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

َهاَرُة( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )الطَّ
 )َعِن اْلَحَدَثْيِن( ›عن‹ حرف الجر؛ و›الحدثين‹ مجرور بالياء في التثنية وهو مبدل منه.
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َهاَرُة( لن سوچي  )اأْلَْصَغِر( !هيا! حدث چيليك )َواأْلَْكبَِر( لن حدث کدي، )َوالطَّ
بداني  لن  )َواْلبََدِن(  ڤاكيهاني  إڠدالم  ْوِب(  الثَّ النََّجاَسةِ( سكيڠ نجس )ِفي  )َعِن 
لن  )َواْلِقَياُم(  عورة،  نوتوڤي  لن  اْلَعْوَرِة(  )َوَسْتُر  ڤڠکوڠاني،  لن  )َواْلَمَكاِن( 
ڠادك )َعَلى اْلَقاِدِر( إڠتسي ووڠ كڠ كواسا، )َواْلُجُلْوُس( لن لوڠکوه )بَْيَنُهَما( 
صالة،  طمأنينهي  ڠوڠکولي  اَلِة(  الصَّ طَُمْأنِْيَنةِ  )َف��ْوَق  لورو  خطبة  أنتراني  !إڠ! 

نولي2  لن  )َواْلُمَوااَلُة(  لورو،  أنتراني خطبة  !إڠ!  )بَْيَنُهَما(  نولي2  لن  )َواْلُمَوااَلُة( 
َتُكْوَن(  أنتراني صالة، )َوأَْن  الَِة( لن  الصَّ أنتراني خطبة لورو )َوبَْيَن  !إڠ!  )بَْيَنُهَما( 

 )اأْلَْصَغِر( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َواأْلَْكبَِر( ›و‹ حرف العطف؛ و›األكبر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

َهاَرُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الطهارة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالطَّ
 )َعِن النََّجاَسةِ( ›عن‹ حرف الجر؛ و›النجاسة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ْوِب( ›في‹ حرف الجر؛ و›الثوب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )ِفي الثَّ
 )َواْلبََدِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›البدن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َواْلَمَكاِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›المكان‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوَسْتُر اْلَعْوَرِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›ستر‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

و›العورة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َواْلِقَياُم( ›و‹ حرف العطف؛ و›القيام‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َعَلى اْلَقاِدِر( ›على‹ حرف الجر؛ و›القادر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َواْلُجُلْوُس( ›و‹ حرف العطف؛ و›الجلوس‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )بَْيَنُهَما( ›بين‹ ظرف؛ وضمير ›هما‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخطبتين‹.

اَلِة( ›فوق‹ ظرف زمان؛ و›طمأنينة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد   )َفْوَق طَُمْأنِْيَنةِ الصَّ
وهو مضاف؛ و›الصالة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َواْلُمَوااَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المواالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )بَْيَنُهَما( ›بين‹ ظرف؛ وضمير ›هما‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الخطبتين‹.

 )َواْلُمَوااَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›المواالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
وهو  ›الخطبتين‹  إلى  يرجع  الجر  في محل  مبني  إليه  ›هما‹ مضاف  ›بين‹ ظرف؛ وضمير  )بَْيَنُهَما(   

معطوف عليه.
اَلِة( ›و‹ حرف العطف؛ و›بين‹ ظرف؛ و›الصالة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم   )َوبَْيَن الصَّ

المفرد وهو معطوف.
 )َوأَْن َتُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›تكون‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة واسمه مستتر 

تقديره ›الخطبة‹ وهو معطوف.
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ةِ( كلوان بسا عرب، )َوأَْن يَْسَمَعُهَما( لن ينطا  لن ينطا أنا !أڤا! خطبة !أنا إيكو! )بِاْلَعَربِيَّ
ڠروڠوءكن إڠ خطبة لورو )أَْربَِعْيَن( !إڠ! ووڠ ڤتڠ ڤولوه، )َوأَْن َتُكْوَن( لن ينطا أنا 

ْهِر( إڠدالم وقت ظهر. َها( سكابيهاني خطبة !أنا إيكو! )ِفْي َوْقِت الظُّ !أڤا! )ُكلُّ

ّيِِت[ ُم لِْلماَ ]الاَِّذْي ياَْلزاَ

!كڠ!  )يَْلَزُم(  براڠ  !أت��وي!  )الَّ��ِذْي(  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أت��وي!  ))فصل(( 
تيڠكاه: )َغْسُلهُ(  ڤتڠ  ِخَصاٍل(  )أَْربَُع  !إيكو!  )لِْلَمّيِِت( كدوي ميت  براڠ  !أڤا!  واجب 
الَُة( لن پالتي  !إيكو! ڠدوسي ميت، )َوَتْكِفْيُنهُ( لن ڠولسي ميت، )َوالصَّ سويجي 

 )بِاْلَعَربِيَّةِ( خبر شبه جملة ›تكون‹ في محل النصب؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›العربية‹ مجرور بالكسرة 
في االسم المفرد.

 )َوأَْن يَْسَمَعُهَما( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يسمع‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله 
مستتر تقديره ›الخطيب‹ وهو معطوف؛ وضمير ›هما‹ مفعول به أول مبني في محل النصب يرجع 

›الخطبتين‹. إلى 
 )أَْربَِعْيَن( مفعول به ثاٍن منصوب بالياء في التثنية.

 )َوأَْن َتُكْوَن( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›تكون‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وهو معطوف.
إليه  ›ها‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالضمة في االسم  ›تكون‹ مرفوع  َها( ›كل‹ اسم  )ُكلُّ  

مبني في محل الجر يرجع إلى ›الجمعة‹.
مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›وق��ت‹  الجر؛  حرف  ›في‹  ْهِر(  الظُّ َوْق��ِت  )ِفْي   

و›الظهر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )الَِّذْي( مبتدأ مبني على السكون في محل الرفع وهو منعوت.
 )يَْلَزُم( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.

 )لِْلَمّيِِت( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الميت‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
إليه  مضاف  و›خصال‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›أربع‹  ِخَصاٍل(  )أَْربَُع   

مجرور بالكسرة في جمع التكسير.
 )َغْسُلهُ( ›غسل‹ خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف 

عليه ومضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
المفرد وهو معطوف ومضاف؛  بالضمة في االسم  و›تكفين‹ مرفوع  العطف؛  ›و‹ حرف  )َوَتْكِفْيُنهُ(   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
اَلُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الصالة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالصَّ
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)َعَلْيهِ( إڠتسي ميت، )َوَدْفُنهُ( لن مندم ميت.

ُلهُ[ أاَْكماَ ]أاَقاَلُّ اْلُغْسِل واَ

كديكي  لويه  !أتوي!  اْلُغْسِل(  )أََقلُّ  !إيكو! فصل سويجي  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
باپو،  كلوان  )بِاْلَماِء(  ميت  بداني  مراتاني  بََدنِهِ(  )َتْعِمْيُم  !إيكو!  ميت  ڠدوسي 
!سڤا!  يَْغِسَل( ينطا ڠدوسي  !إيكو! )أَْن  !أتوي! سمڤورناني ڠدوسي ميت  )َوأَْكَمُلهُ( لن 
ووڠ  !سڤا!  ڠيالڠي  ينطا  لن  يُِزْيَل(  )َوأَْن  ميت،  دبري  لن  قبل  !إڠ!  )َسْوأََتْيهِ(  ووڠ 
َئهُ( لن ينطا موضوني  )اْلَقَذَر( !إڠ! ركد2 )ِمْن أَْنِفهِ( سكيڠ إيروڠي ميت، )َوأَْن يَُوّضِ

 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
 )َوَدْفُنهُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›دفن‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )أََقلُّ اْلُغْسِل( ›أقل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الغسل‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في االسم المفرد.

إليه  أول؛ و›بدن‹ مضاف  المفرد وهو مضاف  بالضمة في االسم  بََدنِهِ( ›تعميم‹ خبر مرفوع  )َتْعِمْيُم   
أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في محل 

الجر يرجع إلى ›الغاسل‹.
 )بِاْلَماِء( ›ب‹ حرف الجر؛ و›الماء‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوأَْكَمُلهُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أكمل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الغسل‹.

 )أَْن يَْغِسَل( خبر جملة فعلية؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يغسل‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 
تقديره ›الغاسل‹ وهو معطوف عليه.

 )َسْوأََتْيهِ( ›سوأتي‹ مفعول به منصوب الياء في التثنية وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في 
محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.

 )َوأَْن يُِزْيَل( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يزيل‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 
تقديره ›الغاسل‹ وهو معطوف.

 )اْلَقَذَر( مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
›ه‹  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  االسم  في  بالكسرة  و›أنف‹ مجرور  الجر؛  ›من‹ حرف  أَْنِفهِ(  )ِمْن   

مضاف إليه منبي في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
بالفتحة وفاعله  و›أن‹ مصدرية؛ و›يوضئ‹ فعل مضارع منصوب  العطف؛  ›و‹ حرف  َئهُ(  يَُوّضِ )َوأَْن   
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!سڤا! ووڠ إڠ ميت، )َوأَْن يَْدلَُك( لن ينطا ڠوسوكي !سڤا! ووڠ )بََدنَهُ( !إڠ! بدني ميت 

( لن ينطا ڠسوءكن !سڤا! ووڠ )اْلَماءَ(  ْدِر( كلوان کودوڠ ويدارا، )َوأَْن يَُصبَّ )بِالّسِ
!إڠ! باپو )َعَلْيهِ( إڠتسي ميت )َثاَلًثا( أمبال كڤيڠ تيلو.

ُلهُ[ أاَْكماَ ْفِن واَ ]أاَقاَلُّ اْلكاَ

كديكي  لويه  !أتوي!  اْلَكْفِن(  )أََقلُّ  سويجي  فصل  !إيكو!  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
إڠ  ڤاكيهان  !أڤا!  مراتاني  !كڠ!  هُ(  )يَُعمُّ سيجي  ڤاكيهان  )َث��ْوٌب(  !إيكو!  ميت  ڠولسي 
ُجِل( كدوي ووڠ لنڠ !إيكو!  ميت. )َوأَْكَمُلهُ( لن !أتوي! سمڤورناني ڠولسي ميت )لِلرَّ

إلى  يرجع  النصب  محل  في  منبي  به  مفعول  ›ه‹  وضمير  معطوف؛  وهو  ›الميت‹  تقديره  مستتر 
›الغاسل‹.

وفاعله  بالفتحة  منصوب  مضارع  فعل  و›يدلك‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  ›و‹ حرف  يَْدلَُك(  )َوأَْن   
مستتر تقديره ›الغاسل‹ وهو معطوف.

 )بََدنَهُ( ›بدن‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.

ْدِر( ›ب‹ حرف الجر؛ و›السدر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بِالّسِ
وفاعله  بالفتحة  منصوب  مضارع  فعل  و›يصب‹  مصدرية؛  و›أن‹  العطف؛  ›و‹ حرف   ) يَُصبَّ )َوأَْن   

مستتر تقديره ›الغاسل‹ وهو معطوف.
 )اْلَماءَ( مفعول به بالفتحة في االسم المفرد.

 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›بدنه‹.
 )َثاَلًثا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )أََقلُّ اْلَكْفِن( ›أقل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الكفن‹ مضاف إليه مجرور 

بالكسرة في االسم المفرد.
 )َثْوٌب( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.

هُ( ›يعم‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت؛ وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل   )يَُعمُّ
النصب يرجع إلى ›الميت‹.

 )َوأَْكَمُلهُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أكمل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الكفن‹.

ُجِل( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الرجل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )لِلرَّ
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)َقِمْيٌص(  !إيكو!  وادون  ووڠ  كدوي  لن  )َولِْلَمْرأَِة(  الفيس  تيلوڠ  لََفائَِف(  )َثاَلُث 
كالمبي كوروڠ )َوِخَماٌر( لن كودوڠ )َوِإَزاٌر( لن تاڤيه )َولََفاَفَتاِن( لن روڠ الفيس.

ِة[ ناَازاَ ِة اْلجاَ لاَ اُن صاَ ]أاَْركاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )أَْرَكاُن َصاَلِة اْلَجَناَزِة( !أتوي! ڤيرا2 
نية،  ُة(  )الّنِيَّ !إيكو!  أول  كڠ  !أتوي!  ُل(  وَّ )اأْلَ ڤيتو:  )َسْبَعةٌ(  !إيكو!  جنازة  صالة  ركني 
الُِث( لن أتو كڤيع  َتْكِبْيَراٍت( ڤڤت تكبيران، )الثَّ !إيكو! )أَْربَُع  انِي( أتو كڤيندو  )الثَّ
!أتوي!  ابُِع(  )الرَّ كواسا،  كڠ  إڠتسي  اْلَقاِدِر(  )َعَلى  ڠادك  إيكو  )اْلِقَياُم(  !إيكو!  تيلو 

إليه  و›لفائف‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›ثالث‹ خبر  لََفائَِف(  )َثاَلُث   
مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

 )َولِْلَمْرأَِة( ›ل‹ حرف الجر؛ و›المرأة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َقِمْيٌص( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َوِخَماٌر( ›و‹ حرف العطف؛ و›خمار‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوِإَزاٌر( ›و‹ حرف العطف؛ و›خمار‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َولََفاَفَتاِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›لفافتان‹ مرفوع باأللف في التثنية وهو معطوف.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

أول؛ و›صالة‹  التكسير وهو مضاف  بالضمة في جمع  مبتدأ مرفوع  ›أركان‹  اْلَجَناَزِة(  َصاَلِة  )أَْرَكاُن   
ثاٍن  إليه  و›الجنازة‹ مضاف  ثاٍن؛  المفرد وهو مضاف  االسم  في  بالكسرة  أول مجرور  إليه  مضاف 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َسْبَعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد. وَّ  )اأْلَ
 )الّنِيَُّة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

انِي( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ
إليه  َتْكِبْيَراٍت( ›أربع‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›تكبيرات‹ مضاف  )أَْربَُع   

مجرور بالكسرة في جمع المؤنث السالم.
الُِث( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الثَّ

 )اْلِقَياُم( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )َعَلى اْلَقاِدِر( ›على‹ حرف الجر؛ و›القادر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الرَّ
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!إيكو!  ليما  كڤيڠ  !أتوي!  )اْلَخاِمُس(  فاتحة،  مچا  اْلَفاِتَحةِ(  )ِق��َراءَُة  !إيكو!  ڤڤت  كڤيڠ 
نبي  كنجڠ  إڠتسي  َم(  َوَسلَّ َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى  ِبّيِ  النَّ )َعَلى  صلوت  مچا  اَلُة(  )الصَّ
!إيكو!  !أتوي! كڤيڠ ننم  اِدُس(  انَِيةِ( سووسي تكبير كڤيندو، )السَّ الثَّ محمد ^ )بَْعَد 
كڤيڠ  تكبير  سووسي  الَِثةِ(  الثَّ )بَْعَد  ميت  مريڠ  )لِْلَمّيِِت(  دعاء  مچا  َعاءُ(  )الدُّ

الَُم( مچا سالم. ابُِع( !أتوي! كڤيڠ ڤيتو !إيكو! )السَّ تيلو، )السَّ

ُلهُ[ أاَْكماَ ْفِن واَ ]أاَقاَلُّ الداَّ

ْفِن( !أتوي! لويه كديكي مندم  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )أََقلُّ الدَّ
ميت !إيكو! )ُحْفَرةٌ( سأكدوكان )َتْكُتُم( !كڠ! بيسا پيمڤن !أڤا! سأكدوكان )َرائَِحَتهُ( !إڠ! 

إليه  المفرد وهو مضاف؛ و›الفاتحة‹ مضاف  بالضمة في االسم  ›قراءة‹ خبر مرفوع  اْلَفاِتَحةِ(  )ِقَراءَُة   
مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )اْلَخاِمُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
اَلُة( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الصَّ

َم( ›على‹ حرف الجر؛ و›النبي ^‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد. ِبّيِ َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَسلَّ  )َعَلى النَّ
انَِيةِ( ›بعد‹ ظرف زمان؛ و›الثانية‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بَْعَد الثَّ

اِدُس( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ
َعاءُ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الدُّ

 )لِْلَمّيِِت( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الميت‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
الَِثةِ( ›بعد‹ ظرف زمان؛ و›الثالثة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بَْعَد الثَّ

ابُِع( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ
اَلُم( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )السَّ

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
و›الدفن‹  ومضاف؛  عليه  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›أقل‹  ْفِن(  الدَّ )أََقلُّ   

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ُحْفَرةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.

وهو  ›حفرة‹  تقديره  مستتر  وفاعله  النعت  محل  في  وهو  بالضمة  مرفوع  مضارع  فعل  )َتْكُتُم(   
معطوف عليه.

 )َرائَِحَتهُ( ›رائحة‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه 
مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
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بَاِع(  الّسِ )ِمَن  ميت  إڠ  !أڤا! سأكدوكان  ڠركسا  بيسا  لن  )َوَتْحُرُسهُ(  ميت  کانداني 
)َقاَمةٌ(  !إيكو!  ميت  مندم  سمڤورناني  لويه  !أتوي!  لن  )َوأَْكَمُلهُ(  ساتوکاالء.  سكيڠ 
ُه( ڤيڤيني ميت  سأددك )َوبَْسَطةٌ( لن سأڤڠاوي. )َويُْوَضُع( لن دين سيليه !أڤا! )َخدُّ
ميت  ڠادڤاكن  )َتْوِجْيُههُ(  !أڤا!  واجب  لن  )َويَِجُب(  لبو.  إڠتسي  َراِب(  التُّ )َعَلى 

)ِإلَى اْلِقْبَلةِ( مريڠ قبلة.

ّيُِت[ ا اْلماَ ]اْلاَْسباَاُب الاَِّتْي يُْنباَُش لاَهاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )يُْنبَُش( دين كدوك !سڤا! )اْلَمّيُِت( 
دين  أراه  كرانا  )لِْلُغْسِل( سوجي  ڤركرا:  ڤتڠ  أراهي  كرانا  ِخَصاٍل(  ْربَِع  )أِلَ ميت 

 )َوَتْحُرُسهُ( ›و‹ حرف العطف؛ و›تحرس‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت وفاعله 
مستتر تقديره ›حفرة‹ وهو معطوف؛ وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.

بَاِع( ›من‹ حرف الجر؛ و›السباع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِمَن الّسِ
ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›أكمل‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوأَْكَمُلهُ(   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
 )َقاَمةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َوبَْسَطةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›بسطة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َويُْوَضُع( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يوضع‹ فعل مضارع مجهول المبني مرفوع بالضمة.

ُه( ›خد‹ نائب فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني   )َخدُّ
في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.

َراِب( ›على‹ حرف الجر؛ و›الميت‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )َعَلى التُّ
 )َويَِجُب( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يجب‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة.

 )َتْوِجْيُههُ( ›توجيه‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.

 )ِإلَى اْلِقْبَلةِ( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›القبلة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )يُْنبَُش( فعل مضارع مرفوع بالضمة.
 )اْلَمّيُِت( نائب فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

ْربَِع ِخَصاٍل( ›ل‹ حرف الجر؛ و›أربع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مبدل منه ومضاف؛   )أِلَ
و›خصال‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير.

 )لِْلُغْسِل( ›ل‹ حرف الجر؛ و›غسل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومعطوف عليه.
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كرانا  لن  )َولَِتْوِجْيِههِ(  ميت،  !سڤا!  أوواه  أورا  ناليكاني  ْر(  يََتَغيَّ لَْم  )ِإَذا  أدوسي 
ُدِفَن(  )ِإَذا  أرتا  كرانا  لن  )َولِْلَماِل(  قبلة،  مريڠ  اْلِقْبَلةِ(  )ِإلَى  أراه ڠادڤاكن ميت 
!أڤا! أرتا )َمَعهُ( سرتاني ميت، )َولِْلَمْرأَِة( لن كرانا ووڠ وادون  ناليكاني دين ڤندم 
)ِإَذا ُدِفَن( ناليماني دين ڤندم !أڤا! )َجنِْيُنَها( كاندوڠاني ووڠ وادون )َمَعَها( سرتاني 

ووڠ وادون )َوأَْمَكَنْت( لن أيجيه كوڠاڠ !أڤا! )َحَياُتهُ( أوريڤي كاندوڠان.

اناَاُت[ ْسِتعاَ ]اْلِ

ْسِتَعانَاُت( !أتوي! ڤيرا2 حكومي  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ااْلِ
.................... جالوء تولوڠ !إيكو! )أَْربَُع ِخَصاٍل( ڤڤت ڤيرا2 تيڠكاه:

 )ِإَذا لَْم يََتَغيَّْر( ناليكاني أورا أوواه !سڤا! ميت.
المفرد وهو  بالكسرة في االسم  الجر؛ و›توجيه‹ مجرور  ›ل‹ حرف  العطف  ›و‹ حرف  )َولَِتْوِجْيِههِ(   

معطوف ومضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الميت‹.
 )ِإلَى اْلِقْبَلةِ( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›القبلة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َولِْلَماِل( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الما‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
فاعله مستتر  ونائب  الفتحة  مبني على  المنبي  ماٍض مجهول  فعل  و›دفن‹  ›إذا‹ شرطية؛  ُدِفَن(  )ِإَذا   

تقديره ›المال‹.
 )َمَعهُ( ›مع‹ ظرف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المال‹.

المفرد  االس��م  في  بالكسرة  مجرور  و›الميت‹  الجر؛  حرف  ›ل‹  العطف  حرف  ›و‹  )َولِ��ْل��َم��ْرأَِة(   
وهو معطوف.

 )ِإَذا ُدِفَن( ›إذا‹ شرطية؛ و›دفن‹ فعل ماٍض مجهول المنبي مبني على الفتحة.
 )َجنِْيُنَها( ›جنين‹ نائب فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ها‹ مضاف إليه 

مبني في محل الجر يرجع إلى ›المرأة‹.
 )َمَعَها( ›مع‹ ظرف؛ وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المرأة‹.

 )َوأَْمَكَنْت( ›و‹ حالية؛ و›أمنكت‹ فعل ماٍض مبني.
مبني  إليه  ›ه‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  بالضمة في االسم  فاعل مرفوع  ›حياة‹  )َحَياُتهُ(   

في محل الجر.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

ْسِتَعانَاُت( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم.  )ااْلِ
إليه  مضاف  و›خصال‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›أربع‹  ِخَصاٍل(  )أَْربَُع   

مجرور بالكسرة في جمع التكسير.
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)ُمبَاَحةٌ( سويجي !إيكو! وناڠ، )َوِخاَلُف اأْلَْولَٰى( لن نولياني كأوتمان، )َوَمْكُرْوَهةٌ( 
إيكو  إيا  )ِهَي(  وناڠ  أتوي  مكا  )َفاْلُمبَاَحُة(  واجب.  لن  )َوَواِجبَةٌ(  مكروه،  لن 
نولياني  أت��وي!  ! لن  اأْلَْولَ��ٰى(  )َوِخ��اَلُف  باپو.  ماركاكن  اْلَماِء(  )َتْقِرْيُب  !إيكو!  وناڠ 
كأوتمان )ِهَي( إيا إيكو نولياني كأوتمان !إيكو! )َصبُّ اْلَماِء( ڠسوءكن باپو )َعَلٰى 
ِئ( إڠتسي سكيتاري ووڠ كڠ وضوء. )َواْلَمْكُروَهُة( لن !أتوي! مكروه  نَْحِو اْلُمَتَوّضِ
ووڠ  !سڤا!  ماسوهي  !كڠ!  )يَْغِسُل(  ووڠ  كدوي  )لَِمْن(  !إيكو!  مكروه  إيكو  إيا  )ِهَي( 
................................. )أَْعَضاءَُه( !إڠ! ڤيرا2 أڠکوتاني ووڠ.

 )ُمبَاَحةٌ( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›أربع‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›خالف‹  العطف؛  حرف  ›و‹  اأْلَْولَ��ٰى(  )َوِخ��اَلُف   

ومضاف؛ و›األولىٰ‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة في االسم المعتل اآلخر.
 )َوَمْكُرْوَهةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›مكروهة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوَواِجبَةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›واجبة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َفاْلُمبَاَحُة( ›ف‹ حرف االستئناف؛ و›المباحة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مبدل منه.

 )ِهَي( مبني على الفتحة في محل الرفع وهو بدل.
إليه  و›الماء‹ مضاف  وهو مضاف؛  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  ›تقريب‹ خبر  اْلَماِء(  )َتْقِرْيُب   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  و›خالف‹  االستئناف؛  حرف  ›فو  اأْلَْولَ��ٰى(  )َوِخ��اَلُف   

مبدل منه.
 )ِهَي( مبني على الفتحة في محل الرفع وهو بدل.

 )َصبُّ اْلَماِء( ›صب‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الماء‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في االسم المفرد.

ِئ( ›على‹ حرف الجر؛ و›نحو‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛  اْلُمَتَوّضِ نَْحِو   )َعَلٰى 
و›المتوضئ‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  و›المكروهة‹  االستئناف؛  حرف  ›و‹  )َواْلَمْكُروَهُة(   
مبدل منه.

 )ِهَي( مبني على الفتحة في محل الرفع وهو بدل.
 )لَِمْن( ›ل‹ حرف الجر؛ و›من‹ مبني في محل الجر وهو منعوت.

 )يَْغِسُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت وفاعله مستتر تقديره ›من‹.
التكسير وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف  بالفتحة في جمع  به منصوب  )أَْعَضاءَُه( ›أعضاء‹ مفعول   

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.
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!إيكو! )لِْلَمِرْيِض( كدوي ووڠ  إيكو واجب   إيا  !أتوي! واجب )ِهَي(  )َواْلَواِجبَُة( لن 

كڠ الرا )ِعْنَد اْلَعْجِز( ناليكاني أڤس.

اةُ[ كاَ ]الزاَّ

)الَِّتْي  أرتا  ڤيرا2  !أتوي!  )اأْلَْمَواُل(  !إيكو! فصل سويجي  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
أَْنَواٍع(  ُة  )ِستَّ !إيكو!  زكاة  َكاُة(  )الزَّ !أڤا!  أرتا  ڤيرا2  إڠدالم  )ِفْيَها(  واجب  !كڠ!  َتِجُب( 
سالكا،  مس  لن  ْقَداِن(  )َوالنَّ راجاكيا،  !إيكو!  سويجي  )النََّعُم(  ورنا:  ڤيرا2  ننم 
داکاڠان  أرتا  ڤيرا2  لن  الّتَِجاَرِة(  )َوأَْمَواُل  ڤيرا2 چچوكوالن،  لن  َراُت(  )َواْلُمَعشَّ
)َواِجبَُها( لن !أتوي! واجبي زكاة أرتا دکاڠان !إيكو! )ُرْبُع ُعْشِر ِقْيَمةِ ُعُرْوِض الّتَِجاَرِة( 

 )َواْلَواِجبَُة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›الواجبة‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مبدل منه.
 )ِهَي( مبني على الفتحة في محل الرفع وهو بدل.

 )لِْلَمِرْيِض( ›ل‹ حرف الجر؛ و›المريض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِعْنَد اْلَعْجِز( ›عند‹ ظرف؛ و›العجز‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )اأْلَْمَواُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو منعوت.

 )الَِّتْي َتِجُب( ›التي‹ مبني على السكون في محل النعت؛ و›تجب‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة.
 )ِفْيَها( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ها‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›التي‹.

َكاُة( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الزَّ
أَْنَواٍع( ›ستة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›أنواع‹ مضاف إليه مجرور  ُة   )ِستَّ

بالكسرة في جمع التكسير.
 )النََّعُم( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

ْقَداِن( ›و‹ حرف العطف؛ و›النقدان‹ مرفوع باأللف في التثنية وهو معطوف.  )َوالنَّ
َراُت( ›و‹ حرف العطف؛ و›المعشرات‹ مرفوع بالضمة في جمع المؤنث السالم وهو معطوف.  )َواْلُمَعشَّ

 )َوأَْمَواُل الّتَِجاَرِة( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›أموال‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مبدل 
منه مضاف؛ و›التجارة‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َواِجبَُها( ›واجب‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو بدل ومضاف؛ وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›أموال التجارة‹.

أول؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  خبر  ›ربع‹  الّتَِجاَرِة(  ُعُرْوِض  ِقْيَمةِ  ُعْشِر  )ُرْبُع   
إليه  إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›قيمة‹ مضاف  و›عشر‹ مضاف 
مجرور  ثالث  إليه  مضاف  و›عروض‹  ثالث؛  مضاف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  ثاٍن 
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ركاز،  أرتا  لن  َكاُز(  )َوالّرِ داکاڠان،  بوندا  ڤيرا2  رکاني  ڤاراڤولوهاني  سڤر!أڤا!تي 

)َواْلَمْعِدُن( لن أرتا ڤلميكان. 

] اناَ ضاَ ماَ ْوِم راَ ]ُوُجْوُب صاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )يَِجُب( واجب !أڤا! )َصْوُم َرَمَضاَن( 
ليما:  كڠ  ڤركرا  ڤيرا2  كلوان ساله سيجيني  َخْمَسٍة(  أُُمْوٍر  )بِأََحِد  رمضان  فواصا 
َشْعبَاَن( سبب سمڤورناني  !إيكو! )بَِكَماِل  ليما  !أتوي! ساله سيجيني ڤركرا  )أََحُدَها( 
!أتوي!  لن  )َوَثانِْيَها(  ديناني،  )يَْوًما(  !أڤاني!  ڤولوه  تلوڠ  )َثاَلِثْيَن(  شعبان  وولن 
................. كڤيندوني ليما !إيكو! )بُِرْؤيَةِ اْلِهاَلِل( كلوان وروهي تڠکال

في  بالكسرة  مجرور  رابع  إليه  مضاف  و›التجارة‹  رابع؛  مضاف  وهو  التكسير  جمع  في  بالكسرة 
االسم المفرد.

َكاُز( ›و‹ حرف العطف؛ و›الركاز‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالّرِ
 )َواْلَمْعِدُن( ›و‹ حرف العطف؛ و›المعدن‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )يَِجُب( فعل مضارع مرفوع بالضمة.

إليه  َرَمَضاَن( ›صوم‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›رمضان‹ مضاف   )َصْوُم 
مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›أحد‹  الجر؛  حرف  ›ب‹  َخْمَسٍة(  أُُم��ْوٍر  )بِأََحِد   
و›أمور‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو منعوت؛ و›خمسة‹ مرفوع بالضمة في 

االسم المفرد وهو نعت.
›ها‹  عليه ومضاف؛ وضمير  المفرد وهو معطوف  االسم  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  ›أحد‹  )أََحُدَها(   

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أمور‹.
 )بَِكَماِل َشْعبَاَن( خبر شبه جملة؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›كمال‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 

مضاف؛ و›شعبان‹ مضاف إليه مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
 )َثاَلِثْيَن( حال منصوب بالياء في ملحق جمع المؤنث السالم.

 )يَْوًما( تمييز منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ثاني‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوَثانِْيَها(   

وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أمور‹.
 )بُِرْؤيَةِ اْلِهاَلِل( خبر شبه جملة؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›رؤية‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 

مضاف؛ و›الهالل‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
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سنجان  َكاَن(  )َوِإْن  ووڠ  !سڤا!  وروه  !كڠ!  )َرآُه(  ووڠ  حقي  إڠدالم  َمْن(  َحّقِ  )ِفْي 
!إيكو!  ليما  تيلوني  كڤيڠ  !أتوي!  لن  )َوَثالُِثَها(  فاسق،  )َفاِسًقا(  إيكو!  أنا  ! ووڠ  !سڤا!  أنا 
يََرُه(  إڠدالم حقي ووڠ )لَْم  َمْن(  َحّقِ  نتڤاكي تڠکال )ِفْي  )بُِثبُْوِتهِ( كلوان سبب 
لن  )َوَرابُِعَها(  َشَهاَدٍة( كلوان عادلي ڤسكسينان،  )بَِعْدِل  !سڤا! ووڠ  أورا وروه  !كڠ! 

ِرَوايٍَة( كلوان خبري ووڠ عادل چريتاني  !إيكو! )بِِإْخبَاِر َعْدِل  !أتوي! كڤيڠ ڤڤتي ليما 

................ )َمْوُثْوٍق بِهِ( !كڠ! كنا دين ڤرچيا !سڤا! عادل )َسَواءٌ( ڤدا أوکا

و›من‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›حق‹  الجر؛  حرف  ›في‹  َمْن(  َحّقِ  )ِفْي   
مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر وهو منعوت.

 )َرآُه( ›رأى‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›من‹ وهو في محل النعت؛ وضمير 
›ه‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›الهالل‹.

 )َوِإْن َكاَن( ›و‹ حالية؛ و›إن‹ شرطية؛ و›كان‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة واسمه مستتر تقديره ›من‹.
 )َفاِسًقا( خبر ›كان‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›ثالث‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوَثالُِثَها(   
وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أمور‹.

وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›ثبوت‹  الجر؛  حرف  و›ب‹  جملة؛  شبه  خبر  )بُِثبُْوِتهِ(   
مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الهالل‹.

و›من‹  مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›حق‹  الجر؛  حرف  ›في‹  َمْن(  َحّقِ  )ِفْي   
مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر وهو منعوت.

 )لَْم يََرُه( ›لم‹ نافية وحرف الجزم؛ و›ير‹ فعل مضارع مجزوم بحذف الياء في الفعل المعتل اآلخر؛ 
وضمير ›ه‹ مفعول به مبني في محل النصب يرجع إلى ›الهالل‹.

 )بَِعْدِل َشَهاَدٍة( ›ب‹ حرف الجر؛ و›عدل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›شهادة‹ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  و›رابع‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوَرابُِعَها(   
وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أمور‹.

 )بِِإْخبَاِر َعْدِل ِرَوايٍَة( خبر شبه جملة؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›إخبار‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد 
وهو مضاف أول؛ و›عدل‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت مضاف 

ثاٍن؛ و›رواية‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
بِهِ( ›موثوق‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت؛ و›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹  )َمْوُثْوٍق   

مبني في محل الجر يرجع إلى ›عدل‹ وهو معطوف عليه.
 )َسَواءٌ( خبر مقدم مرفوع بالضمة.
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أتوا  ال(  )أَْم  عادل  بنراكي  )ِصْدُقهُ(  !أڤا!  أتي  إڠدالم  اْلَقْلِب(  توميبا )ِفي  )َوَقَع( 
أورا )أَْو َغْيِر َمْوُثْوٍق بِهِ( أتوا لياني ووڠ كڠ دين ڤرچيا !سڤا! عادل )ِإْن َوَقَع( لمون 
!أتوي!  )َوَخاِمُسَها(  عادل،  بنراكي  )ِصْدُقهُ(  !أڤا!  أتي  إڠدالم  اْلَقْلِب(  )ِفي  نوميبا 
پانا مانجيڠي وولن رمضان  َرَمَضاَن( كلوان  ُدُخْوِل  !إيكو! )بَِظّنِ  ليما  ليماني  كڤيڠ 
)َعَلْيهِ(  سروڤا  !كڠ!  )اْشَتبَهَ(  ووڠ  إڠدالم  )ِفْيَمْن(  اجتهاد  كلوان  ْجِتَهاِد(  )بِااْلِ

إڠتسي ووڠ !أڤا! )ٰذلَِك( مڠكونو2 دخول رمضان.

 )َوَقَع( فعل ماٍض مبني على الفتحة.
 )ِفي اْلَقْلِب( ›في‹ حرف الجر؛ و›القلب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

›ه‹  وضمير  ومضاف؛  مؤخر  مبتدأ  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  فاعل  ›صدق‹  )ِصْدُقهُ(   
المبتدإ  محل  في  صدقه‹  القلب  في  و›وقع  ›عدل‹؛  إلى  يرجع  الجر  محل  في  مبني  إليه  مضاف 

المؤول وهو معطوف عليه.
 )أَْم ال( ›أم‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية أي ›ال يقع في القلب صدقه‹ وهو معطوف.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›غير‹  العطف؛  حرف  ›أم‹  بِهِ(  َمْوُثْوٍق  َغْيِر  )أَْو   
و›موثوق‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت؛ و›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ 

مبني في محل الجر يرجع إلى ›عدل‹ وهو معطوف.
 )ِإْن َوَقَع( ›إن‹ شرطية؛ و›وقع‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة.

 )ِفي اْلَقْلِب( ›في‹ حرف الجر؛ و›القلب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
›ه‹  وضمير  ومضاف؛  مؤخر  مبتدأ  وهو  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  فاعل  ›صدق‹  )ِصْدُقهُ(   

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›عدل‹.
 )َوَخاِمُسَها( ›و‹ حرف العطف؛ و›خامس‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ 

وضمير ›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أمور‹.
 )بَِظّنِ ُدُخْوِل َرَمَضاَن( خبر شبه جملة؛ و›ب‹ حرف الجر؛ و›ظن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد 
وهو مضاف أول؛ و›دخول‹ مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت مضاف 

ثاٍن؛ و›رمضان‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
ْجِتَهاِد( ›ب‹ حرف الجر؛ و›االجتهاد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بِااْلِ

 )ِفْيَمْن( ›في‹ حرف الجر؛ و›من‹ مبني على السكون في محل الجر وهو منعوت.
 )اْشَتبَهَ( فعل ماٍض مبني على الفتحة وهو في محل النعت.
 )َعَلْيهِ( ›على‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر.

 )ٰذلَِك( فاعل مبني على الفتحة في محل الرفع.
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] اناَ ضاَ ماَ ْوِم راَ ةِ صاَ ]ُشُرْوُط ِصحاَّ

ِتهِ( !أتوي! ڤيرا2 شراط  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط ِصحَّ
صحي فواصا !إيكو! )أَْربََعُة أَْشَياءَ( ڤڤت ڤيرا2 ڤركرا: )ِإْساَلٌم( سويجي !إيكو! إسالم، 
نَْحِو َحْيٍض( سكيڠ سڤداني  )َوَعْقٌل( لن دووي عقل، )َونََقاءٌ( لن سوچي )ِمْن 
حيض، )َوِعْلٌم( لن وروه )بَِكْوِن اْلَوْقِت( كلوان أناني وقت !أنا إيكو! )َقاباِل( نريما 

ْوِم( مريڠ دين ڤواصاني. )لِلصَّ

] اناَ ضاَ ماَ ْوِم راَ ]ُشُرْوُط ُوُجْوِب صاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )ُشُرْوُط ُوُجْوبِهِ( !أتوي! ڤيرا2 شراط 

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ِتهِ( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف أول؛ و›صحة‹ مضاف   )ُشُرْوُط ِصحَّ
إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في 

محل الجر يرجع إلى ›صوم رمضان‹.
 )أَْربََعُة أَْشَياءَ( ›أربعة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›أشياء‹ مضاف إليه مجرور 

بالفتحة في االسم غير المنصرف.
 )ِإْساَلٌم( خبر من منبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َوَعْقٌل( ›و‹ حرف العطف؛ و›عقل‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َونََقاءٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›نقاء‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›نحو‹  الجر؛  حرف  ›من‹  َحْيٍض(  نَْحِو  )ِمْن   
و›حيض‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوِعْلٌم( ›و‹ حرف العطف؛ و›علم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )بَِكْوِن اْلَوْقِت( ›ب‹ حرف الجر؛ و›كون‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الوقت‹ 

مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو في محل اسم ›كون‹.
 )َقاباِل( خبر ›كون‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

ْوِم( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الصوم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )لِلصَّ
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )ُشُرْوُط ُوُجْوبِهِ( ›شروط‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف أول؛ و›وجوب‹ مضاف 
إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه ثاٍن مبني في 

محل الجر يرجع إلى ›صوم رمضان‹.
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واجبي ڤواصا !إيكو! )َخْمَسُة أَْشَياءَ( ليما ڤيرا2 ڤركرا: )ِإْساَلٌم( سويجي !إيكو! إسالم، 
)َوِإَقاَمةٌ(  صحة،  لن  ةٌ(  )َوِصحَّ ممڤو،  لن  )َوِإَطاَقةٌ(  مكلف،  لن  )َوَتْكِلْيٌف( 

لن مقيم.

] اناَ ضاَ ماَ ْوِم راَ اُن صاَ ]أاَْركاَ

ڤيرا2 ركني فواصا  !أتوي!  )أَْرَكانُهُ(  !إيكو! فصل سويجي  إيكي  !أتوي!  ))فصل(( 
!إيكو! )َثاَلَثُة أَْشَياءَ( تيلو ڤيرا2 ڤركرا: )نِيَّةٌ( سويجي !إيكو! نية )لَْيال( إڠدالم وڠيني 

)لُِكّلِ يَْوٍم( كدوي سابن2 دينا )ِفي اْلَفْرِض( إڠدالم ڤواصا فرضو، )َوَتْرُك ُمْفِطٍر( 
...................... لن نيڠکال ڤركرا كڠ أمبطالكي )َذاِكًرا( تور إيليڠ

إليه  و›أشياء‹ مضاف  المفرد وهو مضاف؛  االسم  في  بالضمة  مرفوع  أَْشَياءَ( ›خمسة‹ خبر  )َخْمَسُة   
مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

 )ِإْساَلٌم( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )َوَتْكِلْيٌف( ›و‹ حرف العطف؛ و›تكليف‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوِإَطاَقةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›إطاقة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
ةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›صحة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوِصحَّ

 )َوِإَقاَمةٌ( ›و‹ حرف العطف؛ و›إقامة‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )أَْرَكانُهُ( ›أركان‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في جمع التكسير وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›صوم رمضان‹.

 )َثاَلَثُة أَْشَياءَ( ›ثالثة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›أشياء‹ مضاف إليه مجرور 
بالفتحة في االسم غير المنصرف.

 )نِيَّةٌ( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )لَْيال( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )لُِكّلِ يَْوٍم( ›ل‹ حرف الجر؛ و›كل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›يوم‹ مضاف 
إليه مجرور بالكسرة في االسك المفرد.

 )ِفي اْلَفْرِض( ›في‹ حرف الجر؛ و›الفرض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ُمْفِطٍر( ›و‹ حرف العطف؛ و›ترك‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛  )َوَتْرُك   

و›مفطر‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َذاِكًرا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.
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أڠکڤ  دين  !كڠ!  )َمْعُذْوٍر(  بودو  تامڤا  َجاِهٍل(  )َغْيَر  ديوي  كارڤي  تور  )ُمْخَتاًرا( 

عذر، )َوَصائٌِم( لن ووڠ كڠ ڤواصا.

ْعِزْيِر[ التاَّ ٰى واَ ِة اْلُعْظماَ اراَ فاَّ عاَ اْلكاَ ْوِم ماَ اِء لِلصاَّ ضاَ ]ُوُجْوُب اْلقاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )َويَِجُب( لن واجب )َمَع اْلَقَضاِء( 
أکوڠ  !كڠ!  )اْلُعْظَمٰى(  كفارة  اَرُة(  )اْلَكفَّ !أڤا!  ڤواصا  مريڠ  ْوِم(  )لِلصَّ قضاء  سرتاني 
ْعِزْيُر( لن دين حكوم )َعَلٰى َمْن( إڠتسي ووڠ )أَْفَسَد( !كڠ! ڠروسأكن !سڤا! ووڠ  )َوالتَّ
سدينا  إڠدالم  )يَْوًما(  رمضان  إڠدالم  َرَمَضاَن(  )ِفْي  ووڠ  ڤواصاني  !إڠ!  )َصْوَمهُ( 
........................................... )َكاِمال( !كڠ! سمڤورن

 )ُمْخَتاًرا( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.
إليه  و›جاهل‹ مضاف  نعت ومضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  ›غير‹  َجاِهٍل(  )َغْيَر   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )َمْعُذْوٍر( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )َوَصائٌِم( ›و‹ حرف العطف؛ و›صائم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.

 )َويَِجُب( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يجب‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة.
 )َمَع اْلَقَضاِء( ›مع‹ ظرف؛ و›القضاء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ْوِم( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الصوم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )لِلصَّ
اَرُة( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه ومنعوت.  )اْلَكفَّ

 )اْلُعْظَمٰى( مرفوع بالضمة في االسم  المفرد وهو نعت.
ْعِزْيُر( ›و‹ حرف العطف؛ و›التعزير‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالتَّ

 )َعَلٰى َمْن( ›على‹ حرف الجر؛ و›من‹ مبني على السكون في محل الجر وهو منعوت.
 )أَْفَسَد( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›من‹ وهو في محل النعت.

 )َصْوَمهُ( ›صوم‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه 
مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.

 )ِفْي َرَمَضاَن( ›في‹ حرف الجر؛ و›رمضان‹ مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
 )يَْوًما( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.

 )َكاِمال( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.
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)بِهِ( كلوان جماع  !كڠ! دوصا  )آِثٍم(  !كڠ! سمڤورنا   ) )َتاّمٍ  )بِِجَماٍع( كلوات جماع 

ْوِم( كرانا ڤواصا.  )لِلصَّ

اِك[ ْمساَ عاَ اإْلِ ْوِم ماَ اِء لِلصاَّ ضاَ ]ُوُجْوُب اْلقاَ

ڠكر  ْم��َس��اُك(  )اْلِ !أڤ��ا!  قضاء  سرتاني  اْلَقَضاِء(  )َم��َع  واجب  لن  )َويَِجُب( 
ُل(  وَّ )اأْلَ ننم ڤڠکونان:  إڠدالم  َمَواِضَع(  ةِ  ِستَّ )ِفْي  ڤواصا  أراهي  كرانا  ْوِم(  )لِلصَّ
!أتوي! كڠ أول !إيكو! )ِفْي َرَمَضاَن( إڠدالم رمضان )ال( أورا )ِفْي َغْيِرِه( إڠدالم لياني 

ووڠ،  موكاهي  كلوان  )بِِفْطِرِه(  ڤڤيكا  كڠ  ووڠ  إڠتسي   ) ُمَتَعٍدّ )َعَلٰى  رمضان 
نية  تيڠکال  كڠ  ووڠ  إڠتسي  ةِ(  الّنِيَّ َتاِرِك  )َعَلٰى  !إيكو!  كڤيندو  !أتوي!  لن  انِْي(  )َوالثَّ

 )بِِجَماٍع( ›ب‹ حرف العطف؛ و›جماع‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت.
( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.  )َتاّمٍ
 )آِثٍم( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )بِهِ( ›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الجماع‹.
ْوِم( ›ل‹ حرف العطف؛ و›الصوم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )لِلصَّ

 )َويَِجُب( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›يجب‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة.
 )َمَع اْلَقَضاِء( ›مع‹ ظرف ›القضاء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ْمَساُك( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلِ
ْوِم( ›ل‹ حرف الجر؛ و›الصوم‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )لِلصَّ

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›ستة‹  الجر؛  حرف  ›في‹  َمَواِضَع(  ةِ  ِستَّ )ِفْي   
و›مواضع‹ مضاف إليه مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه. وَّ  )اأْلَ

 )ِفْي َرَمَضاَن( ›في‹ حرف الجر؛ و›رمضان‹ مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
 )ال( نافية.

›ه‹  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  االسم  في  بالكسرة  و›غير‹ مجرور  الجر؛  ›في‹ حرف  َغْيِرِه(  )ِفْي   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›رمضان‹.

‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد. ( خبر شبه جملة؛ و›على‹ حرف الجر؛ و›متعّدٍ  )َعَلٰى ُمَتَعٍدّ
 )بِِفْطِرِه( ›ب‹ حرف الجر؛ و›فطر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف 

إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصائم‹.
انِْي( ›و‹ حرف العطف ›الثاني‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالثَّ

 )َعَلٰى َتاِرِك الّنِيَّةِ( خبر شبه جملة؛ و›على‹ حرف الجر؛ و›تارك‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد 
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الُِث( !أتوي! كڤيع تيلو  )لَْيال( إڠدالم بڠي )ِفي اْلَفْرِض( إڠدالم ڤواصا فرض، )َوالثَّ
!حالي! پنا )بََقاءَ  !سڤا! ووڠ )َظانًّا(  !كڠ! سحور  َر(  !إيكو! )َعَلى َمْن( إڠتسي ووڠ )َتَسحَّ

ابُِع(  ْيِل( إڠدالم تتڤي وڠي )َفبَاَن( مكا ڤرتيال !أڤا! )ِخاَلُفهُ( سولياني ظن، )َوالرَّ اللَّ
لن !أتوي! كڤيڠ ڤڤت !إيكو! )َعَلٰى َمْن( إڠتسي ووڠ )أَْفَطَر( !كڠ! موكاه !سڤا! ووڠ )َظانًّا( 
ظن  سولياني  )ِخاَلُفهُ(  !أڤا!  ڤرتيال  مكا  )َفبَاَن(  سوروڤ  !إڠ!  )اْلُغُرْوَب(  پنا  !حالي! 

............................................ )أَْيًضا( !حالي! مانيه،

وهو مضاف؛ و›النية‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )لَْيال( مفعول فيه منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )ِفي اْلَفْرِض( ›في‹ حرف الجر؛ و›الفرض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
الُِث( ›و‹ حرف العطف ›الثالث‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالثَّ

الجر  محل  في  السكون  على  مبني  و›م��ن‹  الجر؛  حرف  و›على‹  جملة؛  شبه  خبر  َم��ْن(  )َعَلى   
وهو منعوت.

وهو  ›من‹  تقديره  مستتر  وفاعله  النعت  محل  في  وهو  الفتحة  على  مبني  ماٍض  فعل  َر(  )َتَسحَّ  
معطوف عليه.

 )َظانًّا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
ْيِل( ›بقاء‹ مفعول به منصوب على الفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›الليل‹ مضاف   )بََقاءَ اللَّ

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َفبَاَن( ›ف‹ حرف العطف؛ و›بان‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وهو معطوف.

 )ِخاَلُفهُ( ›خالف‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›ظانا‹.

ابُِع( ›و‹ حرف العطف ›الرابع‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالرَّ
الجر  محل  في  السكون  على  مبني  و›م��ن‹  الجر؛  حرف  و›على‹  جملة؛  شبه  خبر  َم��ْن(  )َعَلٰى   

وهو منعوت.
وهو  ›م��ن‹  تقديره  مستتر  وفاعله  النعت  محل  في  وهو  الفتحة  على  مبني  م��اٍض  فعل  )أَْف��َط��َر(   

معطوف عليه.
 )َظانًّا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )اْلُغُرْوَب( مفعول به منصوب على الفتحة في االسم المفرد.
 )َفبَاَن( ›ف‹ حرف العطف؛ و›بان‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وهو معطوف.

 )ِخاَلُفهُ( ›خالف‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني 
في محل الجر يرجع إلى ›ظانا‹.

 )أَْيًضا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
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َمْن( إڠتسي ووڠ )بَاَن( ڤرتيال )لَهُ(  !إيكو! )َعَلٰى  ليما  !أتوي! كڤيڠ  )َواْلَخاِمُس( لن 
كدوي ووڠ )يَْوُم َثاَلِثْيَن( دينا تيلوڠ ڤولوه )ِمْن َشْعبَاَن( سكيڠ شعبان )أَنَّهُ( مكا 
اِدُس( لن !أتوي! كڤيڠ  ستهوني دينا !إيكو! )ِمْن َرَمَضاَن( سكيڠ وولن رمضان، )َوالسَّ
ننم !إيكو! )َعَلٰى َمْن( إڠتسي ووڠ )َسبََقهُ( !كڠ! كيالنجور إڠ ووڠ !أڤا! )َماءُ اْلُمبَالََغةِ( 

باپوني باڠيتان )ِمْن َمْضَمَضٍة( سكيڠ كمو )َواْسِتْنَشاٍق( لن نسڤ باپو إيروڠ.

ْوِم[ ُت الصاَّ ]ُمْبِطلاَ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي.........................

 )َواْلَخاِمُس( ›و‹ حرف العطف ›الخامس‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
الجر  محل  في  السكون  على  مبني  و›م��ن‹  الجر؛  حرف  و›على‹  جملة؛  شبه  خبر  َم��ْن(  )َعَلٰى   

وهو منعوت.
 )بَاَن( فعل ماٍض مبني على الفتحة وهو في محل النعت.

 )لَهُ( ›ل‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.
 )يَْوُم َثاَلِثْيَن( ›يوم‹ فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›ثالثين‹ مضاف إليه مجرور 

بالياء في ملحق جمع المذكر السالم.
 )ِمْن َشْعبَاَن( ›من‹ حرف الجر؛ و›شعبان‹ مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

 )أَنَّهُ( في محل المفعول به؛ و›أن‹ حرف التأكيد؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل نصب اسم ›إن‹ يرجع 
إلى ›يوم ثالثين‹.

 )ِمْن َرَمَضاَن( ›من‹ حرف الجر؛ و›رمضان‹ مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف وهو في محل 
رفع خبر ›إن‹.

اِدُس( ›و‹ حرف العطف ›السادس‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالسَّ
الجر  محل  في  السكون  على  مبني  و›م��ن‹  الجر؛  حرف  و›على‹  جملة؛  شبه  خبر  َم��ْن(  )َعَلٰى   

وهو منعوت.
به مبني في  النعت؛ وضمير ›ه‹ مفعول  الفتحة وهو في محل  )َسبََقهُ( ›سبق‹ فعل ماٍض مبني على   

محل النصب يرجع إلى ›من‹.
إليه  و›المبالغة‹ مضاف  وهو مضاف؛  المفرد  االسم  في  بالضمة  مرفوع  فاعل  ›ماء‹  اْلُمبَالََغةِ(  )َماءُ   

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )ِمْن َمْضَمَضٍة( ›من‹ حرف الجر؛ و›مضمضة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َواْسِتْنَشاٍق( ›و‹ حرف العطف؛ و›استنشاق‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
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ٍة( سبب مرتد )َوَحْيٍض( لن حيض  ْوُم( ڤواصا )بِِردَّ )يَْبُطُل( دادي بطل !أڤا! )الصَّ
لَْحَظًة( لن  أيدان )َولَْو  باباران )َوُجُنْوٍن( لن  ِواَلَدٍة( لن  )أَْو  )َونَِفاٍس( لن نفاس 
!كڠ!  ٰى(  )َتَعدَّ مندم  لن  )َوُسْكٍر(  ڠلڠلڠ  سبب  لن  )َوبِِإْغَماٍء(  سديلوت  سنجان 
!أڤا! ڠلڠلڠ لن مندم  ا( لمون ڠراتاني  َعمَّ !سڤا! ووڠ )بِهِ( كلوان مندم )ِإْن  أنجاراك 

)َجِمْيَع النََّهاِر( !إڠ! سكابيهاني دينا.

] اناَ ضاَ ماَ اُر ِفْي راَ ْفطاَ ]اإْلِ

ْفَطاُر( !أتوي! موكاه )ِفْي َرَمَضاَن(  ))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )اْلِ
..................... دالكم رمضان !إيكو! )أَْربََعُة أَْنَواٍع( ڤڤت ڤيرا2 ورنا !إڠ!

 )يَْبُطُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة.
ْوُم( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )الصَّ

ٍة( ›ب‹ حرف الجر؛ و›ردة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.  )بِِردَّ
 )َوَحْيٍض( ›و‹ حرف العطف؛ و›حيض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َونَِفاٍس( ›و‹ حرف العطف؛ و›نفاس‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )أَْو ِواَلَدٍة( ›أو‹ حرف العطف؛ و›والدة‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوُجُنْوٍن( ›و‹ حرف العطف؛ و›جنون‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

في  بالفتحة  منصوب  ›كان‹  فعل  من  مقدر  خبر  ›لحظة‹  شرطية  و›لو‹  حالية؛  ›و‹  لَْحَظًة(  )َولَ��ْو   
االسم المفرد.

المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›إغماء‹  الجر؛  حرف  و›ب‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوبِِإْغَماٍء(   
وهو معطوف.

 )َوُسْكٍر( ›و‹ حرف العطف؛ و›سكر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومنعوت.
ٰى( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›الصائم‹ وهو في محل النعت.  )َتَعدَّ

 )بِهِ( ›ب‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›سكر‹.
ا( ›إن‹ شرطية؛ و›عما‹ فعل ماٍض مبني وفاعله مستتر تقديره ›إغماء وسكر‹.  )ِإْن َعمَّ

 )َجِمْيَع النََّهاِر( ›جميع‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›النهار‹ مضاف 
إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
ْفَطاُر( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلِ

 )ِفْي َرَمَضاَن( ›في‹ حرف الجر؛ و›رمضان‹ مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.
 )أَْربََعُة أَْنَواٍع( ›أربعة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›أنواع‹ مضاف إليه مجرور 
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 )َواِجٌب( سويجي !إيكو! واجب )َكَما( كيا براڠ كڠ تتڤ )ِفي اْلَحائِِض( إڠدالم ووڠ 
براڠ  كيا  )َكَما(  وناڠ  لن  )َوَجائٌِز(  نفاس،  كڠ  ووڠ2  لن  )َوالنَُّفَساِء(  كڠ حيض 
)َواْلَمِرْيِض( لن ووڠ كڠ الرا،  للوڠان  إڠدالم ووڠ كڠ  اْلُمَساِفِر(  كڠ تتڤ )ِفي 
)َوال( لن أورا واجب )َوال( لن أورا وناڠ )َكَما( كيا براڠ كڠ تتڤ )ِفي اْلَمْجُنْوِن( 
��َر(  )أَخَّ ووڠ  كيا  )َكَمْن(  حراماكن  دبن  لن  ٌم(  )َوُمَحرَّ أيدان،  كڠ  ووڠ  إڠدالم 
سرتاني  نِهِ(  َتَمكُّ )َمَع  رمضان  قضاء  !إڠ!  َرَمَضاَن(  )َقَضاءَ  ووڠ  !سڤا!  ڠاخيراكن  !كڠ! 

ٰى َضاَق( سهيڠکا روڤك !أڤا! )اْلَوْقُت( وقت )َعْنهُ( سكيڠ ووڠ.  كوڠاڠي ووڠ )َحتَّ

بالكسرة في جمع التكسير.
 )َواِجٌب( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه. 

)َكَما( ›ك‹ حرف الجر؛ و›ما‹ مبني في محل الجر.
 )ِفي اْلَحائِِض( ›في‹ حرف الجر؛ و›الحائض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َوالنَُّفَساِء( ›و‹ حرف العطوف؛ و›النفساء‹ مجرور بالكسرة في جمع التكسير وهو معطوف.
 )َوَجائٌِز( ›و‹ حرف العطف؛ و›جائز‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َكَما( ›ك‹ حرف الجر؛ و›ما‹ مبني في محل الجر.
 )ِفي اْلُمَساِفِر( ›في‹ حرف الجر؛ و›المسافر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َواْلَمِرْيِض( ›و‹ حرف العطوف؛ و›المريض‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوال( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية أي ›ال واجب‹ وهو معطوف.

 )َوال( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ نافية أي ›ال جائز‹ وهو معطوف.
 )َكَما( ›ك‹ حرف الجر؛ و›ما‹ مبني في محل الجر.

 )ِفي اْلَمْجُنْوِن( ›في‹ حرف الجر؛ و›المجنون‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
ٌم( ›و‹ حرف العطف؛ و›محرم‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوُمَحرَّ

 )َكَمْن( ›ك‹ حرف الجر؛ و›من‹ مبني في محل الجر وهو منعوت.
َر( فعل ماٍض مبني على الفتح وفاعله مستتر تقديره ›من‹ وهو في محل النعت.  )أَخَّ

 )َقَضاءَ َرَمَضاَن( ›قضاء‹ مفعول به منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›رمضان‹ مضاف 
إليه مجرور بالفتحة في االسم غير المنصرف.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›تمكن‹  ظرف؛  ›مع‹  نِهِ(  َتَمكُّ )َمَع   
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.

ٰى َضاَق( ›حتى‹ حرف النصب؛ و›ضاق‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة في محل النصب.  )َحتَّ
 )اْلَوْقُت( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

 )َعْنهُ( ›عن‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.
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اِر[ ْفطاَ اُم اإْلِ ]أاَْقساَ

)أَْيًضا(  ڤڤت  )أَْربََعةٌ(  !إيكو!  موكاه  دوم2ماني  ڤيرا2  !أتوي!  ْفَطاِر(  اْلِ )َوأَْقَساُم 
!أڤا!  موكاه  إڠدالم  )ِفْيهِ(  واجب  !كڠ!  )يَْلَزُم(  موكاه  !إيكو!  )َما( سويجي  ماليه:  حالي!  !

لن  !أتوي! موكاه كڠ واجب قضاء  لن  )َوُهَو(  )َواْلِفْديَُة( لن فدية  )اْلَقَضاءُ( قضاء 
)لَِخْوٍف(  موكاه  ْفَطاُر(  )اْلِ !إيكو!  أول  كڠ  !أتوي!  ُل(  وَّ )اأْلَ لورو:  )اْثَناِن(  !إيكو!  فدية 
ْفَطاُر(  انِي( !أتوي! كڤيندو !إيكو! )اْلِ كرانا )َعَلٰى َغْيِرِه( ودي إڠتسي لياني ووڠ، )َوالثَّ
موكاه )َمَع َتْأِخْيِر َقَضاٍء( سرتاني ڠاخيراكن قضاء )َمَع ِإْمَكانِهِ( سرتاني كوڠاڠي 

وهو  التكسير  جمع  في  بالضمة  مرفوع  مبتدأ  و›أقسام‹  االستئناف؛  حرف  ›و‹  ْفَطاِر(  اْلِ )َوأَْقَساُم   
مضاف؛ و›الفطار‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )أَْربََعةٌ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )أَْيًضا( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.

 )َما( مبتدأ مبني في محل الرفع وهو منعوت.
 )يَْلَزُم( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.

 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الفطار‹.
 )اْلَقَضاءُ( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.

 )َواْلِفْديَُة( ›و‹ حرف العطف؛ و›الفدية‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )َوُهَو( ›و‹ حرف االستئناف؛ وضمير ›هو‹ مبني في محل الرفع يرجع إلى ›ما‹.

 )اْثَناِن( خبر مرفوع باأللف في التثنية.
ُل( مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف عليه. وَّ  )اأْلَ

ْفَطاُر( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلِ
 )لَِخْوٍف( ›ل‹ حرف الجر؛ و›خوف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َعَلٰى َغْيِرِه( ›على‹ حرف الجر؛ و›غير‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير ›ه‹ 
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصائم‹.

انِي( ›و‹ حرف العطف؛ و›الثاني‹ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو معطوف.  )َوالثَّ
ْفَطاُر( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.  )اْلِ

 )َمَع َتْأِخْيِر َقَضاٍء( ›مع‹ ظرف؛ و›تأخير‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ 
و›قضاء‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›إمكان‹  ظرف؛  ›مع‹  ِإْمَكانِهِ(  )َمَع   
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصائم‹.
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ٰى يَْأِتَي( سهيڠکا تكا !أڤا! )َرَمَضاٌن( رمضان )آَخُر( !كڠ! ونيه. )َوَثانِيَها(  قضاء )َحتَّ
موكاه  إڠدالم  )ِفْيهِ(  واجي  !كڠ!  )يَْلَزُم(  موكاه  )َما(  !إيكو!  ڤڤت  كڤيندوني  !أتوي!  لن 
واجب  كڠ  موكاه  !أتوي!  لن  )َوُهَو(  فدية  تنڤا  اْلِفْديَةِ(  )ُدْوَن  قضاء  )اْلَقَضاءُ(  !أڤا! 

قضاء !إيكو! )يَْكُثُر( أكيه )َكُمْغًمى َعَلْيهِ( كيا موكاهي ووڠ كڠ أيدان. )َوَثالُِثَها( لن 
!أتوي! كڤيع تلوني ڤڤت !إيكو! )َما( موكاه )يَْلَزُم( !كڠ! واجب )ِفْيهِ( إڠدالم موكاه !أڤا! 

!أتوي! موكاه كڠ واجب فدية  تنڤا قضاء )َوُهَو( لن  اْلَقَضاِء(  )ُدْوَن  )اْلِفْديَُة( فدية 

ٰى يَْأِتَي( ›حتى‹ حرف النصب؛ و›يأتي‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة.  )َحتَّ
 )َرَمَضانُ( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.

 )آَخُر( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت.
 )َوَثانِيَها( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›ثاني‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 

›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أربعة‹.
 )َما( خبر مبني في محل الرفع وهو منعوت.

 )يَْلَزُم( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الفطار‹.

 )اْلَقَضاءُ( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
إليه مجرور  و›الفدية‹ مضاف  الرفع وهو مضاف؛  الفتحة في محل  مبني على  ›دون‹  اْلِفْديَةِ(  )ُدْوَن   

بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوُهَو( ›و‹ حرف االستئناف؛ وضمير ›هو‹ مبتدأ مبني في محل الرفع يرجع إلى ›ما‹.

 )يَْكُثُر( خبر جملة فعلية؛ و›يكثر‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›هو‹.
 )َكُمْغًمى َعَلْيهِ( ›ك‹ حرف الجر؛ و›مغمى‹ مجرور بالفتحة في االسم المعتل اآلخر؛ و›على‹ حرف 

الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›من‹.
 )َوَثالُِثَها( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›ثالث‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 

›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أربعة‹.
 )َما( خبر مبني في محل الرفع وهو منعوت.

 )يَْلَزُم( فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.
 )ِفْيهِ( ›في‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الفطار‹.

 )اْلِفْديَُة( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )ُدْوَن اْلَقَضاِء( ›دون‹ مبني على الفتحة في محل الرفع وهو مضاف؛ و›القضاء‹ مضاف إليه مجرور 

بالكسرة في االسم المفرد.
 )َوُهَو( ›و‹ حرف االستئناف؛ وضمير ›هو‹ مبتدأ مبني في محل الرفع يرجع إلى ›ما‹.
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ڤڤتي ڤڤت  !أتوي! كڤيڠ  )َوَرابُِعَها(  تواني.  باڠت  !كڠ!  )َكِبْيٌر(  توا  )َشْيٌخ( ووڠ  !إيكو! 

!إيكو! )ال( أورا واجب قضاء )َوال( لن أورا واجب فدية )َوُهَو( لن !أتوي! موكاه كڠ 

أورا  !كڠ!   ) يََتَعدَّ لَْم  )الَِّذْي  أيدان  )اْلَمْجُنْوُن( ووڠ  !إيكو!  أورا واجب قضاء لن فدية 
سمڤورنا !سڤا! ووڠ )بُِجُنْونِهِ( كلوان أيداني ووڠ.

ْوِف[ ا ياَِصُل إِلاَى اْلجاَ ْوماَ بِماَ ]الاَِّذْي لاَ يُْفِطُر الصاَّ

))فصل(( !أتوي! إيكي !إيكو! فصل سويجي )الَِّذْي( !أتوي! براڠ )اَل يُْفِطُر( !أتوي! 
)ِإلَى  براڠ  !أڤا!  تومكا  !كڠ!  )يَِصُل(  براڠ  ا( سبب  )بَِما/ِممَّ براڠ  !أڤا!  أورا بطالكن  كڠ 
براڠ  !إيكو!  إيجي: )َما( سويجي  ڤيتوڠ  أَْفَراٍد(  )َسْبَعُة  !إيكو!  بولوڠن  اْلَجْوِف( مريڠ 

 )َشْيٌخ( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )َكِبْيٌر( مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو نعت.

 )َوَرابُِعَها( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›رابع‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ وضمير 
›ها‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›أربعة‹.

 )ال( خبر في محل الرفع تقديره ›ال قضاء‹ وهو معطوف عليه.
 )َوال( ›و‹ حرف العطف؛ و›ال‹ في محل الرفع تقديره ›ال فدية‹ وهو معطوف.

 )َوُهَو( ›و‹ حرف االستئناف؛ وضمير ›هو‹ مبتدأ مبني في محل الرفع يرجع إلى ›ما‹.
 )اْلَمْجُنْوُن( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو منعوت.

( ›الذي‹ مبني على السكون في محل الرفع وهو نعت ›لم‹ حرف الجزم؛ و›يتعّد‹ فعل   )الَِّذْي لَْم يََتَعدَّ
مضارع مجزوم بحذف حرف العلة في الفعل المعتل اآلخر.

›ه‹  المفرد وهو مضاف؛ وضمير  االسم  في  بالكسرة  الجر؛ و›جنون‹ مجرور  )بُِجُنْونِهِ( ›ب‹ حرف   
مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›المجنون‹.

 ))فصل(( قد سبق ذكر إعرابه.
 )الَِّذْي( مبتدأ مبني على السكون في محل الرفع وهو منعوت.

 )اَل يُْفِطُر( ›ال‹ نافية؛ و›يفطر‹ فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو في محل النعت.
ا( ›ب/من‹ حرف الجر؛ و›ما‹ مبني في محل الجر وهو منعوت.  )بَِما/ِممَّ

 )يَِصُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹.
 )ِإلَى اْلَجْوِف( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›الجوف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َسْبَعُة أَْفَراٍد( ›سبعة‹ خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›أفراد‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في جمع التكسير.

 )َما( خبر من مبتدإ محذوف تقديره ›هي‹ مبني في محل الرفع وهو معطوف عليه ومنعوت.
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)يَِصُل( !كڠ! تومكا !أڤا! براڠ )ِإلَى اْلَجْوِف( مريڠ بولوڠن )بِنِْسَياٍن( سبب اللي )أَْو 
ميليني  ِريٍق( لن سبب  )َوبَِجَريَاِن  أتوا دين ڤكصا،  ِإْكَراٍه(  )أَْو  بودو  أتوا  َجْهٍل( 
َعَجَز(  )َوَقْد  أنتوني ووڠ  ڤيرا2  أنتراني  !كڠ!  أَْسَنانِهِ(  )بَْيَن  براڠ  ا( سكيڠ  )ِممَّ إيدو 
هِ( سكيڠ لڤيه إيدو )لُِعْذِرِه( كرانا عذري ووڠ،  لن تمن2 أفس !سڤا! ووڠ )َعْن َمّجِ
)َوَما( لن براڠ )َوَصَل( !كڠ! تومكا !أڤا! براڠ )ِإلَى اْلَجْوِف( مريڠ بولوڠن )َوَكاَن( لن 
أنا !أڤا! براڠ !أنا إيكو! )ُغبَاَر َطِرْيٍق( بلدوكي داالن، )َوَما( لن براڠ )َوَصَل( !كڠ! تومكا 
..................................................... !أڤا! براڠ

 )يَِصُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹ وهو في محل النعت.
 )ِإلَى اْلَجْوِف( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›الجوف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )بِنِْسَياٍن( ›ب‹ حرف الجر؛ و›نسيان‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف عليه.
 )أَْو َجْهٍل( ›أو‹ حرف العطف؛ و›جهل‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.
 )أَْو ِإْكَراٍه( ›أو‹ حرف العطف؛ و›إكراه‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف.

 )َوبَِجَريَاِن ِريٍق( ›و‹ حرف العطف ›ب‹ حرف الجر؛ و›جريان‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو 
معطوف ومضاف؛ و›ريق‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

ا( ›من‹ حرف الجر؛ و›ما‹ مبني في محل الجر وهو منعوت.  )ِممَّ
›ه‹  وضمير  التكسير؛  جمع  في  بالكسرة  مجرور  إليه  مضاف  و›أسنان‹  ظرف؛  ›بين‹  أَْسَنانِهِ(  )بَْيَن   

مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصائم‹؛ و›بين أسنانه‹ في محل النعت.
 )َوَقْد َعَجَز( ›و‹ حالية؛ و›قد‹ حرف التحقيق؛ و›عجز‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر 

تقديره ›الصائم‹.
ومضاف؛  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›مج‹  الجر؛  حرف  ›عن‹  هِ(  َمّجِ )َعْن   

وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصائم‹.
 )لُِعْذِرِه( ›ل‹ حرف الجر؛ و›عذر‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو معطوف ومضاف؛ وضمير 

›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›الصائم‹.
 )َوَما( ›و‹ حرف العطف؛ و›ما‹ مبني في محل الرفع وهو معطوف ومنعوت.

 )َوَصَل( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹ وهو في محل النعت.
 )ِإلَى اْلَجْوِف( ›إلى‹ حرف الجر؛ و›الجوف‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )َوَكاَن( ›و‹ حالية؛ و›كان‹ فعل ماٍض مبني على السكون واسمه مستتر تقديره ›ما‹.
 )ُغبَاَر َطِرْيٍق( ›غبار‹ خبر ›كان‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›طريق‹ مضاف إليه 

مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )وما( ›و‹ حرف العطف؛ و›ما‹ مبني في محل الرفع وهو معطوف ومنعوت.

 )َوَصَل( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›ما‹ وهو في محل النعت.
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)ِإلَْيهِ( مريع بولوڠن )َوَكاَن( لن أنا !أڤا! براڠ !أنا إيكو! )َغْربََلَة َدِقْيٍق( بلدوكي کلڤوڠ 
لن  أتوا سڤداني اللر. )َواهللُ(  نَْحَوُه(  )أَْو  مابور  !كڠ!  )َطائًِرا(  أتوا اللر  ُذبَابًا(  )أَْو 

َواِب( كلوان بنر. !أتوي! اهلل !إيكو! )أَْعَلُم( لويه ڤرصا )بِالصَّ

*****

)نَْسأَُل( پوون !سڤا! إڠسون )اهللَ( !إڠ! کوستي اهلل )اْلَكِرْيَم( !كڠ! مها موليا )بَِجاِه 
يُْخِرَجنِْي(  )أَْن  باکوس كداديهاني  !كڠ!  )اْلَوِسْيِم(  اهلل  نبي  نَِبّيِهِ( كلوان كلوهوراني 
!حالي!  )ُمْسِلًما(  دنيا  سكيڠ  ْنَيا(  الدُّ )ِمَن  إڠسون  إڠ  اهلل  سنتن  ڠيتوأكن  ينطا  !إڠ! 

 )ِإلَْيهِ( ›إلى‹ حرف الجر؛ وضمير ›ه‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›الجوف‹.
 )َوَكاَن( ›و‹ حالية؛ و›كان‹ فعل ماٍض مبني على السكون واسمه مستتر تقديره ›ما‹.

مضاف؛  عليه  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالفتحة  منصوب  ›كان‹  خبر  ›غربلة‹  َدِقْيٍق(  )َغْربََلَة   
و›دقيق‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.

 )أَْو ُذبَابًا( ›أو‹ حرف العطف؛ و›ذبابا‹ منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )َطائًِرا( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.

المفرد وهو منعوت ومضاف؛  بالفتحة في االسم  العطف؛ و›نحو‹ منصوب  ›أو‹ حرف  نَْحَوُه(  )أَْو   
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›ذبابا‹.

 )َواهللُ( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›اهلل‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.
 )أَْعَلُم( خبر مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

َواِب( ›ب‹ حرف الجر؛ و›الصواب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )بِالصَّ
 )نَْسأَُل( فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر تقديره ›نحن‹.

 )اهللَ( مفعول به أول منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو منعوت.
 )اْلَكِرْيَم( منصوب بالفتحة في االسم المفرد وهو نعت.

أول؛ و›نبي‹  المفرد وهو مضاف  بالكسرة في االسم  الجر؛ و›جاه‹ مجرور  نَِبّيِهِ( ›ب‹ حرف  )بَِجاِه   
مضاف إليه أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو منعوت مضاف ثاٍن؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه 

مبني في محل الجر يرجع إلى ›اهلل‹.
 )اْلَوِسْيِم( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

 )أَْن يُْخِرَجنِْي( مفعول به ثاٍن؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يخرج‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 
تقديره ›اهلل‹ وهو معطوف عليه؛ و›ني‹ مفعول به مبني في محل النصب وهو معطوف عليه.

ْنَيا( ›من‹ حرف الجر؛ و›الدنيا‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد.  )ِمَن الدُّ
 )ُمْسِلًما( حال منصوب بالفتحة في االسم المفرد.
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نتڤي أکاما إسالم )َوَوالِِدْي( لن إڠ تياڠ سڤوه كاليه كوال )َوأَِحبَّائِْي( لن ڤينتن2 
!سڤا! ووڠ  )اْنَتَمٰى( سبوڠصا  مريڠ كوال  !كڠ!   ) )ِإلَيَّ لن ووڠ  )َوَمْن(  ككاسيه كوال 
)َوأَْن يَْغِفَر( لن ينطا ڤريڠ ڠاڤورا سنتن اهلل )لِْي( مريڠ إڠسون )َولَُهْم( لن مريڠ 
ٰى(  )َوَصلَّ چيليك.  دوصا  لن  )َولََمًما(  کدي  دوصا  ڤيرا2  !إڠ!  )ُمْقَحَماٍت(  كابيه 
إڠتسي  َسّيِِدنَا(  )َعَلٰى  اهلل  کوستي  )اهللُ(  !سنتن!  تعظيم  رحمة  ڤريڠ  موکي2  لن 
اهلل  عبد  ڤوتراني  اهلِل(  )ْبِن َعْبِد  محمد ^  نبي  كنجڠ  !هيا!  ٍد(  )ُمَحمَّ كيتا  بندارا 
............................ ِلِب( ڤوتراني عبد المطلب )ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ

المفرد وهو معطوف ومضاف؛  االسم  بالفتحة في  و›والد‹ منصوب  العطف؛  ›و‹ حرف  )َوَوالِِدْي(   
وضمير ›ي‹ مضاف إليه مبني في محل الجر.

 )َوأَِحبَّائِْي( ›و‹ حرف العطف؛ و›أحباء‹ منصوب بالفتحة في جمع التكسير وهو معطوف ومضاف؛ 
وضمير ›ي‹ مضاف إليه مبني في محل الجر.

 )َوَمْن( ›و‹ حرف العطف؛ و›من‹ مبني في محل النصب.
( ›إلى‹ حرف الجر؛ وضمير ›ي‹ مبني في محل الجر وهو منعوت.  )ِإلَيَّ

 )اْنَتَمٰى( فعل ماٍض مبني على الفتحة وفاعله مستتر تقديره ›من‹ وهو في محل النعت.
 )َوأَْن يَْغِفَر( ›و‹ حرف العطف؛ و›أن‹ مصدرية؛ و›يغفر‹ فعل مضارع منصوب بالفتحة وفاعله مستتر 

تقديره ›اهلل‹ وهو معطوف.
 )لِْي( ›ل‹ حرف الجر؛ وضمير ›ي‹ مبني في محل الجر وهو معطوف عليه.

 )َولَُهْم( ›و‹ حرف العطف؛ و›ل‹ حرف الجر؛ وضمير ›هم‹ مبني في محل الجر يرجع إلى ›أحباء‹.
 )ُمْقَحَماٍت( مفعول به منصوب بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو معطوف عليه.

 )َولََمًما( ›و‹ حرف العطف؛ و›لمما‹ منصوب بالكسرة في جمع المؤنث السالم وهو معطوف.
 )َوَصلَّٰى( ›و‹ حرف االشتئناف؛ و›صلى‹ فعل ماٍض مبني على الفتحة.

 )اهللُ( فاعل مرفوع بالضمة في االسم المفرد الوحيد ال شريك له.
 )َعَلٰى َسّيِِدنَا( ›على‹ حرف الجر؛ و›سيد‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مبدل منه مضاف؛ 

وضمير ›نا‹ مضاف إليه مبني في محل الجر.
ٍد( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومعطوف عليه ومنعوت.  )ُمَحمَّ

إليه  أول؛ و›عبد‹ مضاف  المفرد وهو نعت ومضاف  بالكسرة في االسم  ›بن‹ مجرور  اهلِل(  َعْبِد  )ْبِن   
بالكسرة  ثاٍن مجرور  إليه  و›اهلل‹ مضاف  ثاٍن؛  المفرد وهو مضاف  االسم  بالكسرة في  أول مجرور 

في االسم المفرد.
ِلِب( ›بن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت ومضاف أول؛ و›عبد‹ مضاف   )ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ
ثاٍن مجرور  إليه  ثاٍن؛ و›المطلب‹ مضاف  المفرد وهو مضاف  بالكسرة في االسم  أول مجرور  إليه 

بالكسرة في االسم المفرد.



)103( ................................ مع الرتجمة اجلاوية والإعراب
)ْبِن َهاِشٍم( ڤوتراني هاسم )اْبِن َعْبِد َمَناٍف( ڤوتراني عبد مناف )َرُسْوِل اهللِ( !كڠ! 
ةِ اْلَخْلِق( مريڠ سكابيهاني مخلوق )َرُسْوِل اْلَماَلِحِم(  دادي أوتوساني اهلل )ِإلَٰى َكافَّ
!كڠ! دادي  !كڠ! دادي ككاسيهي اهلل )اْلَفاِتِح(  !كڠ! دادي ڤاڠليماني ڤراڠ )َحِبْيِب اهللِ( 

)َوَصْحِبهِ(  نبي  لن كاووالورکاني  )َوآلِهِ(  دادي ڤوڠكاسان  !كڠ!  )اْلَخاِتِم(  كاويتان 
!أتوي! سكابيهاني ڤوجي  )َواْلَحْمُد( لن  )أَْجَمِعْيَن( سكابيهاني.  نبي  لن صحابتي 

( كدوي اهلل )َرّبِ اْلَعالَِمْيَن( !كڠ! مڠيراني عالم كابيه. !إيكو! )هلِلِ

 )ْبِن َهاِشٍم( ›بن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت ومضاف؛ و›هاشم‹ مضاف إليه مجرور 
بالكسرة في االسم المفرد.

 )اْبِن َعْبِد َمَناٍف( ›بن‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت ومضاف أول؛ و›عبد‹ مضاف إليه 
أول مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف ثاٍن؛ و›مناف‹ مضاف إليه ثاٍن مجرور بالكسرة 

في االسم المفرد.
 )َرُسْوِل اهللِ( ›رسول‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومضاف؛ و›اهلل‹ مضاف إليه مجرور 

بالكسرة في االسم المفرد.
مضاف؛  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›كافة‹  الجر؛  حرف  ›إلى‹  اْلَخْلِق(  ةِ  َكافَّ )ِإلَ��ٰى   

و›الخلق‹ مضاف إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )َرُسْوِل اْلَماَلِحِم( ›رسول‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومضاف؛ و›المالحم‹ مضاف 

إليه مجرور بالكسرة في جمع التكسير.
 )َحِبْيِب اهللِ( ›حبيب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو بدل ومنعوت ومضاف؛ و›اهلل‹ مضاف 

إليه مجرور بالكسرة في االسم المفرد.
 )اْلَفاِتِح( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.
 )اْلَخاِتِم( مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو نعت.

إليه؛  ومضاف  معطوف  وهو  المفرد  االسم  في  بالكسرة  مجرور  و›آل‹  العطف؛  حرف  ›و‹  )َوآلِ��هِ(   
وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›سيدنا محمد ^‹.

المفرد وهو معطوف ومضاف  بالكسرة في االسم  العطف؛ و›صحب‹ مجرور  ›و‹ حرف  )َوَصْحِبهِ(   
إليه؛ وضمير ›ه‹ مضاف إليه مبني في محل الجر يرجع إلى ›سيدنا محمد ^‹.

 )أَْجَمِعْيَن( توكيد منصوب بالياء في جمع المذكر السالم.
 )َواْلَحْمُد( ›و‹ حرف االستئناف؛ و›الحمد‹ مبتدأ مرفوع بالضمة في االسم المفرد.

( خبر شبه جملة في محل رفع خبر المبتدإ؛ و›ل‹ حرف الجر؛ و›اهلل‹ مجرور بالكسرة في االسم   )هلِلِ
المفرد وهو منعوت.

 )َرّبِ اْلَعالَِمْيَن( نعت من ›اهلل‹؛ و›رب‹ مجرور بالكسرة في االسم المفرد وهو مضاف؛ و›العالمين‹ 
مضاف إليه مجرور بالياء في جمع المذكر السالم.



النجا ............................................ �سفينة  )104(

]تم نسخه يوم االثنين 20 رجب 1438# الموافق 17 أيار 2017م. 
غفر اهلل لمؤلف هذا الكتاب ولجميع ناسخيه ولوالديهم وأصولهم وفروعهم 

وستر جميع عيوبهم في الدارين بجاه سيدنا محمد النبي األمي[
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